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PENGANTAR PENERBIT 

Buku yang sedang anda hadapi ini adalah merupaka~ gabungan 
dari dua buah karya Hamka yang dikarangnyapada tahun-tahun lima 
pu!uhan yaitu, Buku , Peqama berjudul" "Perkembangan Tasauf dari 
Abad ke Abad", terbit pertama kali pada tahun 19~2 dan buku kedua 
ialah "Mengembalikan Tasauf kepangkalnya", yang berasal dari pidato 
Inugurasi pengarangnya sebgai Guru Besar Ilmu Tasauf di Perguruan 
Tinggi Agama Islam Negeri (P.T.A.I.N.) Yogyakarta tahun 1958, yang 
pemah diterb1tkan sebagai brosur oleh Peneibit Panji Masyarakat. 

Atas persetujuan pengarang, kami mencantumkan judul baru 
untuk kedua buku ini dengan "Tasauf Perkembangan dan . Pemumi
annya. 

Penerbitan buku ini telah berulang sebanyak tujuh kali, dan pada 
waktu, ini tengah beredar pula cetakan perta~a di Kuala Lumpur. Hal 
i!Ji menunjukkan besamya minat pembaca ak~n pengetahuan tentang 
Tasauf Islam. 

Kami memberanikan diri menerbitkan untuk yang ke delapan 
. kalinya, karena· mema'lumi betapa perluny~ . bagi Umat Islam 

mendalami Tasauf ini, dan menghindari praktek"praktek tasatif ito 
dicampuri dan diselewengkan untuk maksud-maksud yang berlawanan 
d,engan kesucian dan kemurilian agama Islam. 

Hal lain. yang memberanikan diri kami lagi banyaknya para 
peminat yang telah menyampaikan anjuran kepada kami supaya 
menerbitkan buku ini, juga terhadap pengarangnya sendiri. Menurut 
beberapa anjuran itu ialah karena buku yang membahas soal-soal 
tasauf Islam masih amat kurang sekali dalam ~kepustakaan Islam 
Indonesia. 

Bagi kami dengan telah terbitnya buku ini, airasakan sebagai 
suatu sumbangan untuk lebih melengkapi kcpustakaan Islam di tanah 
aiJ; kita, dan lebih qari ito kami mengharap mudah-mudahart dengan 
terbitnya buku ini segala bentuk penyelewengan dan pengotoran 
terhadap kesucian dan kebenaran Islam yang banyak terlihat dengan . 
bertopengkan tasauf dapatlah dikurangi. 

Kami mengharap · pula buku in~ akan beroleh sambutan yang 
sebaik-baiknya dari para pembaca. , 

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai usaha ini. 

Wassalam 
Penerbit 
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PENDAHULUAN 

SEGALA amal dan usaha di dalam hi~up kita adalah dorongan 
dari pada fikiran dan batin kita. Di dalam batinlah terletak pertim
bangan diantara bur:uk dan baik, cantik dan jelek. Apakah kebat.inan 
itu? Apakah kerohanian itu? Iriilah yang senantiasa menjadi perta
nyaan dan penyelidikan dari pada ahli-fikir · sejak dunia terkembang, 
sampai kepada masa kita kini, dan sampai esok kemudian hari, selama 
fikiran masih ada pada manusia. Demi, setelah mencari diri di dalam 
din, di dalam penghadapi kesukaran tetapi indah, di dalam, 
menghadapi kesulitan tetapi hendak mencari juga, timbul pulalah , 
bermacam-macam soill lain. Dan soal yang paling penting, dan ibunya 1 

segala · soal itu ialah soal tentang Yang Ada. · · 
Ahli Filsafat menamainya Ontologie (IImu .te,ntang Yang Ada), 

attlu Metapisika. (Yang dibalik tabir ke:ayataan).. Maka terbagi dualah 
manusia-manusia utama di dalam mencari Yang Ada itu. Satu dengan 
jalan fikiran, dengan bertukis kepada ilmu-ilmu pasti, · manthik dan 
sebagainya. Dan satu lagi dengan . jaJan perasaan, dengan jalan Zaug. 
Berkat kesungguhan hatinya, sementara golongan yang pertama masih 
mencari-cari, yang kadang-kadang bertemu dengan sudut-sudut ke
benaran, dan kadang-kadang terperosok ke jalan lain, maka ke-dua 
merenung di dalam alam rasa,· dan puaslah mereka dengan rasa itu. 

Yang · pertama itulah ahll Fllsafat. Dan yang ke-dua itulah ahU 
T~uf. Kadang-kadang berjumpalah ke-dua jalan yang ditempuh itu, 
dan kebanyakannya yang pertamalah yang berta'luk kepada yang 
ke-dua. Sudah payah akal dan kepintaran mencari , yang didapat 
hanya. :sebagian atau se-sudut (rel~.tit) , lalu tibalah kepada penyerahan 
bulat. Merekapun Q_tasuklah ke alam Tasauf. Di sanalah baru mereka 
mendapatkan kepuasan. · 

Hidup Kerohanian, Hidup Kebatinan , atau Tasauf, sudahlah lama 
umurnya dan telah ada pada setiap bangsa. Kadang-kadang Tasauf 
menjadi tempat pulang dari orang yang teluh payah berjalan"' Tasauf 
menjadi tempat lad dari orang yang telah sangat terdesak. Tetapipun 
Tasauf telah menjadi penguatkan Pribadi bagi orang yang Iemah. Dan 
Tasaufpun menjadi tempa~ · berpijak yang teguh bagi orang yang telah 
lama kehila~gati tempat tegak. · · · 

Seketika bangsa Indonesia terjajah 350 tahun, kebanyakan ummat 
lari ke dalam Tasauf. Jika ke duniaan telah di-borong belaka oleh 
pihak musuh, niaka ummat mencari kebahagiaannya di dalam 
perasaannya sendiri, dalam membina kebahagiaan jiwanya sendiri. 
Tetapi apabila Pemimpin-pemimpin bangsa. Indonesia, sebagai Pange
ran Diponegoro, Tuanku Iman Bonjol, Teungku Cik di Tiro dan 
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lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajahan yang sangat besar dan 
kuat, maka dengan Tasauflah mereka memperkuat jiwanya. ·salah satu 
ajaran Tasauf ialah : "Al-mautu ayatul bubblshsbadlq". (Mati adalah 
alamat cinta yang sejati) . . 

Tetapi kadang-kadang pula apabila seseorang Maharaja Besar · 
telah pusing kepala memerintah, di-tinggalkannyalah kerajaannya, lalu . 
peJ;"gi bertapa k_e dalam gua batu ke puncak gunung, memilih hidup 
ber-Tasauf. Dan bilamana bangsa Indonesia berjuang mempertahan
kan kemerdekaannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, bukanlah 
sedikit pengaruh pandangan Tasau._£ itu dijadikan pendorong oleh 
Guru-guru Agama di dalam mengerahkan muridnya. Sebagai kita 
katakan, jika sekiranya beribu-ribu santri tampil ke muka dengan 
bamb~ rti.ncing yang lebih dahulu sudah di-manterakan oleh gurunya, 
dan se-ikat azimat yang di-ikatkan ·pad a pergelangan tangannya. 
Sudahlah nyata dalam fikiran bahwasanya bambu runcing tidak dapat 
menghadapi Sten-gun dan bren-gun. Tetapi mereka yakin bahwa itu 
bisal ' Yaitu deng;tn kekuatan Iman dan Ma'rifat yang sangat 
mendalam di .hati sanubari. . 

9 Kemudian setelah Kemertlekaan ter~apai dan datang zaman 
pembangunan pengaruh Tasauf masih jelas kelihatan. Orang-orang 
yang putus-asa lari ke Tasauf. Orang-orang yang timbul benci melihat 
kecurangan-kecurangan yl,lng dilakukan dalam negara yang masih 
muda, bukanlah sedikit yang lari ke Tasauf. Mendirikan "syurga" di 
tempat samadi, sebab tidak mencapai syurga dengan mobil bagus dan 
rumah indah, Maka timbullah dibeberapa kampung gerakan Tasauf, 
dan disebut juga mistik, yang masih menunggu-nunggu kedatangan 
Ratu AdD. Padahal sebelum mencapai kemerdekaan tanah-air, 
kemerdekaan i~ulah yang disangka Ratu Adil. Bukan pula sedikit 
orang-orang yang dipandang terpelajar, . kaum Intelektuil sendiri yang 
dengan mobil-mobilnya yang bagus pergi kepada seorang dukun yang 
dipandang sakti, meminta pangestu dan meminta dilihat dalam buku 
ramal beliau, bagaimanakah yang akan terjadi pada dirinya, atau pada 
tanah-aimya di belakang hari. Inipun pengaruh Tasa.uf. 

Melihat kesan-kesan yang demikian temyatalah bahwasanya 
Tasauf dapat menjadi alat untuk menghadapi hldup, dan dapat pula 
merilbawa matl. Dengan Tasauf orang-orang . besar Islam sebagai 
Diponegoro. Imam Bonjol dan Cik di Tiro menentang penjajahan. 
Dengan Tasauf Amir AbdulkacJ,ir Al-Jazairi melawan Perancis. Bahkan. 

. Negara Lybia yang baru berdiri itu, asal mulanya adalah terdiri dari 
pada Zawiyah-zawiyah tempat otang bersuluk. Dan nenek Raja ldrls 
EI-Sanuil yang sekarang dilantik menjadi Raja, adalah pendiri dari 
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Tharlqat Sanuslyah ya~g sangat terkenal di seluruh Afrika. Demikian 
juga Ignatius de Loyola adalah pembangun dari semacam "Thariqat" 
kaum Katholik yang bernama "Yezuiten". Kaum Tha:riqat yang di
dirikan oleh De Loyola inilah salah satu tenaga penting yang telah 
dapat mempertahankan faham Katholik dari keruntuhan seketika 
terjadi perlawanan hebat dan kaum Protesthant. Tetapi bukan pula 
sedikit kaum Tasauf di Timur kita ini yang telah menyekat jalan 
kemajuan berfikir, karena kemaju~n perasaan tidak, lagi seimbang 
dengar,. ilmu pengetahuan dan kecerdasan berfikir. 

Di zaman sekarang, melihat keadaan yang ada di tanah~air kita 
sendiri setelah merdeka, betapa hebatnya ombak-gelombang hidup ... 
kebendaan dan tekanan hawa nafsu, banyaklah orang yang · masih 
sehat fikiran hendak m~ncari kekuatan pada keteguhan rohani, pada 
hldup Kebatlnan. Lembaga Kebudayaan Indonesia (di bawah pimpinan 
Wongsonegoro S.H.) mengadakan seksi untuk menelaah anasir-anasir 

. hidup Kebatinan yang ada pada kita bangsa Indonesia, sehingga tiap 
bulan diadakan malam "Purnama Sidi'', artinya "Cahaya Kebenaran", 
yaitu pada biasanya diadakan di malam-malam bulan cerlth. · 

Oleh1 karena hidup Kerohanian, atau Kebatinan, atau hidup 
Tasauf itu adalah salah satu pandangan hidup yang terpenting pula 
dalam perkembangan Agama Islam, dan amat besar pula pengaruhnya 

- di Indonesia ini, maka tertariklah hati saya menyelidiki Tasauf Islam 
sejak dari masa tumbuhnya sendiri, dan dasar pengambilannya sejak 
Dasar Islam ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. sampai 
kepada sahabat-sahabat beliau, sampai kepada orang-orang utama 
pengikut sahabat, sampai kepada masa bertumbuhnya Tasauf dengan 
amat suburnya karena usaha ahli-ahli Tasauf yang besar-besar, sejak 
Abu Yazid Bustami, Junaid dan Syibli, Al-Hallaj, Al-Ghazali, Ibnu 
Arabi, Jalaluddin Rumi, Suhrawardi dan lain-lain sampai juga kepada 
hubungan Tasauf dengan Filsafat, dengan keindahan (aestetika), 
Akhlak (Ethika) dan lain'-Iain .. Dan sampai juga kepada membekunya 
fikiran tersebab jatuhnya derajat Kaum Muslimim di A bad ke Tujuh 
dan ke-Delapan Hijri (Tigabelas dan Empatbelas Masehi). 

Inilah usaha penggal pertama, sehingga dapat dilihat Tasauf 
dalam Kesatuannya dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lang lain 
dalam Islam. Demi apabila pekerjaan yang pertam·a ini telah selesai 
teguhlah azam say~ hendak melanjutkannya pula kelak menyelidiki 
perkembangan Tasauf itu di tanah Indonesia ini. Maka insaflah saya 
akan beratnya pekerjaan ini. Tetapi pertolongan dari pada beberapa 
orang ahli agama. dan Tasauf amat banyak kepada saya dalam usaha 
ini. Semoga juga mereka dibalasi Tuh~n. 

Gudeg Bukoe



Apabila "Perkembangan Tasauf dari Abad ke Abad" ini telah 
dapat menambah pengetahuah dan perpustakaan Islam Indonesia 
khususnya, dan ahli-ahli pencinta Kebatinan Indonesia umumnya, 
karena buku yang seperti ini nampaknya sangat di-hajatkan dalatn 
pembinaan Jiwa Indonesia Baru, maka merasa berbahagialah penga
rang, dan bersyukurlah dia kepada Tuhan. , 

Jakarta, Maret 1952 

J ' 
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Pengarang : 
Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

(HAMKA) 
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BA B I 

I 

HIDUP KEROHANIAN 

"ZAMAN ATOM'', itulah nama yang diberikan orang kepada 
zaman kita sekarang inL Tenaga Atom adalah pendapatan baru yang 
diperdapat oleh otak manusia sete.lah berjuang mencari ilmu penge· 
tahuan sekian lamanya. Setengah . orang . mengatakan bahwa5anya 
· sampailah sekarang ini hid up kebendaan itu kepada puncaknya.' Orang 
· menjadi bingung, cemas dan ketakutan, lebih-lebih setelah melihat 
bekas Born . Atom yang dijatuhkan di Hi,roshima tempo hari. Timbul 
pertanyaan : "Hendak kemanakah kemanuslaan lnl'l" 

Tetapi yang setengahnya lagi, tidaklah dia merasa tak.ut dim 
cemas melihat hebatnya kemusnahan yang -telah timbul lantaran atom 
itu, dan akan timbul, . lantatan senjata itu• tetap . diperbaharu dan 
dipermodem. Mereka berkata bahwasanya pendapat tentang atom, 
tidaklah lain dari pada rangkai-rangkaian kemajuan hidup qtanusia di 
dunia jua. Kalau sekiranya atom menimbulkan cemas dia telah 
diperbuat menjadi born untuk pemusnahkan manusia dan negeri
negeri, namun · bukan sedikit tenaga atom itu dapat dipergunakan 
untuk yang lebih baik dan lebih manfaat . Maka janganlah ·di-kaji atom 
dari segi ''bomnya", tetapi kaji pulalah dia dari segi "tenaganya", yang · 
kalau dipergunakan oleh manusia, bukan sedikit kemajuan yang di
perdapat dalam hidup ini. Maka adalah ahli atom yang berkata, 
bahwasanya pendapatan baru tentang tenaga atom itu, barulal}. 
permulaan dari soal-soal yang b!lnyak sekali, yang akan· mempermaju 
ilmu pengetahuan dan kehidupan menusia. 

Mereka m~mandang bahwa, pendapatan atom yang rnengejutkan 
itu, tak banyak ubahnya dengan pendapat manusia yang mula-mula 
atas api. Mula-mu'ta mendapat api itu tangan mereka akan 'terbakar 
karena tidak tabu akan gunanya. Tetapi lama kelamaan telah dapatlah 
mereka menguasai api itu dan menjadi alat dalam hidupnya. · 

Born Atom adalah puncak dari pada hidup kebendaan yang · 
tengah memptmgaruhi ~m manu_sia di zaman ini. Kemajuan, 
peradaban, kebu.._dayaan dan segenap segi hidup di zaman sekarang 
telah dipengaruhi Gleb kebendaan · belaka. Kehidupan orang se-orang, ~ 
bahkan kehidupan seluruh,_ masyarakat, telah di-masuki oleh pengaruh 
ke-bendaan. Tidak ada lagi ~tu bagilm kecilpun dunia ini yang masih 
boleh dikatakan terpencil. Semua berjalan dan berputar dengan amat 
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cepat. Kemajuan hidup kebendaan, di samping membawa kerugian, 
bukan sedikit memberikan keuntungan pula. Beberapa teori ihnu 
pengetahuan, pendapatan baru, f!ilsafat dan pandangan hidup, 
semuanya serba maju. Demikian juga dalam hasil-hasil penyelidikan 

· tarikh, demikian juga dalam hasll:-hasil kemajuan adab dan kesusas
teraan. Terlambat sedikit saj~ menuruti perptltaran yang cepat itu, 
menyebabkan kita akan ketinggalan jauh sekali. 

Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pengaruh hidup 
benda itu, timbullah pada mereka satu perasaan yang ganjil sekali. 
Laksana seseorang yang keluar dari dalam rumahnya pagi-pagi, setelah 
beberapa langkah keluar pekarangan, terasa olehnya bahwa , ada 
suatu barang yang ketinggalan. Di-keruknya sakunya dan di-pegang.: 
peganf§Jlya, rasanya cukupl Tidak ada yang lupa. · Tetapi setelah 
sampai di tempat pekerjaannya, perasaan rasa kelupaan itu masih 
tetap ada. Kemudian, . setelah anak buahnya menyodorkan surat yang 
akan di-tekennya, barulah dia tahu, m~mang ada rupanya yang 
ketinggalan itu, yaitu pulpennya. 

Demikianlah di dunia sekarang ini. Di mana-mana telah timbul 
perasaan tidak puas dengan kemajuan hidup kebendaan ini. Kapal
.terbang, radar, piring-terbang, born-atom, born-Hydrogen yang lebih 
dabsyat , Radio, Televisi, dati beratus macam alat pendapatan baru 
untuk kemewahan dan kesenangan hidup, semuanya sudah dapat di
kuasai, tetapi diri terasa masih berkurang. Hidup menurutkan perintah 
kebendaan belaka, sendirinya telah menimbulkan jemu. Siang hari 
kerja keras mencari keuntungan dan ke-kayaan dengan semboyan : 
Time is money! Tempo itu adalah uangl Tetapi ~ernyata bahwa 
manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak
banyak uang bagi diri sendiri, biarpun merugikan orang lain. Siapa 
yang tidak sigap mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan 
habislah umurnya untuk itu. · 

Semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa 
kebencian dan kedengkian sesama manusia . .Baik diantara orang se
orang dengan orang se-orang, apatah lagi diantara bangsa yang lebih 
banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit. 

Oleh sebab itu di-zaman yang akhir ini, sudahlah am at besar · 
perubahan · berfikir orang-orang yang telah "~atang" dengan cara 
berfikir di dalam abad ke-Sembilan Belas dan permulaan abad ke

. Dua Puluh itu. Dimasa itu, hidup kerohanian dipandang enten~ saja. 
Manusia telah merasa bangga dengan hasil pendapatan . otaknya. 
Segala sesuatu harus dita'lukkan kepada Realiteit, segala suatu mesti 
berdasarkan Rationeel (Akli}. Dahulu kala ahli-ahli Filsaf~t membagi 
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~lam penyelidikan . fils:tfat itu kepada dua bagian, yaitu Fisika dan 
Metafisika; yang nyata dan dapat diJ~,•::"Hdiki dengn ilmu · pengetahuan 
dan yang di atas dari kesanggupan alarn 5Jciran. Meskipun bagaimana 
sulitnya memperkatakannya senantiasa menarik perhatian mereka 
juga. Tetapi dalam abad kesembilanbelas dan awal abad ke Dua . 
puluh timbullab suatu berontak kepada Metafisika itu. Tak usab dia 
dibicarakanl Bikin pusing kepala sajal Ini ada benda dihadapan kita. 1 

Kemarilah hadapkan perhatian! _....,. 
Sekarang temyata bahwa memperturutkan hidup kebendaan saja 

telab menimbulkan kejemuan besar. Nyata bahwasanya puncak 
keindaban bukanlah terletak pada barang, pada Lux dan Elite, pada 
rumah bagus dan kecepatan p~rhubungan belaka. Pada kemudahan
kemudahan bidup dan kepuasan nafsu kelamin (Sexueel). 

Sekarang mulai timbul sanggahan (reaksi) kepada kehidupan 
benda yang demikian itu. 

Dabulu di Eropa jaub terpisab kehidupan_ orang yang semata 
berfikir cara Rationeel dengan kebidupan pendeta-pendeta agama. 
Sekarang sudab mulai timbul dalam kalangan ahli-ahli fikir ·yang 
Rationeel itu, golongan yang menghadapkan arab pengetahuan kepada 
inti-sari bidup kerohaniim. Di beberapa negeri ls~ampun demikian 
pula. Di-masa yang sudah-sudah menurut tradis~ adalah hidup 
kerohanian dipelibara oleb Ulama~Ulama Azhar, dan hidup kebendaan , 
yang semata-mata Akhli itu dikendalikan oleh . ahli-ahli pengetahuan 
yang berda.<>ar pelajaran Barat. Tetapi sekarang ahli-ahli pengetabuan 
itu sendiri telah mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk menye
lidiki hidup kerohanian. 

Laba kemanusiaan yang telah kita perdapat lantaran kemajuan 
ilmu pengetahua~, kecepatan perhubungan, kcmudahan 'bidup, tidak
lab akan kita bakar'dari kita musnahkan. Tidaklah kita akan kembali 
hidup dalm gua~batu seperti nenek-moyang kita di zaman purbakala. 
Tetapi marilah kita ke jalan kemajuan hidup kebendaan dengan 
kesuci~m batin dan hidup kerohanian. Kalau hal ini telah diperdapat, 
atom atau hydro, tidaklah berbahaya lagi, dan BOM hanyalah 
sebagian kecil dari pada tenaga atom itu ; laksana nenek-moyang kita 
pada mula-mula mendapat api itu, api tidak lagi akan membakar 

. tanganya. 
Menyelami hidup kerohanian dari segi ilmun pengetahuan 

tidaklah kurang indah -dan hebatnya dari pada segi yang lain-lain. 
Hidup kerohanian itu akan mempertinggi nllal~ Di sanalah tersimpan
nya rahasia-rahasia dari kebenaran, kebalkan, dan kelndahan. 
Simpulan 'dari pada ketiganya itulah yang menjadi fikifan tertinggi, 
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rnenjadi Ideal dari peri kernanusiaan. · Menjadi kehendak dari pada. 
orang yang ingin hidup aalarn kebahagiaan. . 

Emmanuel Kant pemah berkata, : "Saya · terpaksa berhenti 
sernentara rnelanjutkan penyelidikan ihriu pengetahuan, supaya rne
nyediakan tern pat dalarn batinku untuk percaya (irnan)". - (Ich 
rnusste das Wissen aufheben, urn ,zum Glauben Platz zu bekomen). 

Dernikian lezatnya bagi seorang "!man" dal~ filsafat terhadap 
kepada hidup berkepercayaan, hidup berirnan atau hidup kerohailian, 
sehingga beliau sanggup rnenghentikan sementara waktu berfikir 
dengan manthik (logika), untuk menaklukkan akal kep8da keindahan 
perasaan dalam gaib itu. 

Orang-orang yang rnenjadi pemimpin dari pada faharn Vrydenker 
· sediripun, mesk;ipun rnereka rnenolak pembicaraan tentang kehidupan 
rohani, bukanlah mereka sernata-rnata mendapat dari ilmu pengeta· 
huannya, bahwa kehidupan · rohani itu tidak ada. Penyelidikan tentang 
terikh orang-orang yang di-cap mulhid, atau mengakui dirinya tidak 
rnernpercayai agama itu, menunjukkan bahwa mereka bukanlah betul· 
betul tidak mengakui agama. ~ereka hanyalah mengelakkari atau 
rnelawau perasaan agarna yang ada dalam diri mereka sendiri. 

Voltaire dirnasy~urkan sebagai seorang yang mulhid, pembang
kang agama. Tetapi penyelidikan ahli-ahli pengetahuan sejarah atas 
hidup Voltaire telah dapat membuktikan bahwasanya ..... Voltaire 

,adalah seorang yang rnengaku dirinya bebas berfikir yang juga 
berperasaan agama. Perasaan agama yang ada dalam dirinya 
memberontak kepada susu:oan masyarakat di tanah Perancis, yang di 
sana orang telah rnernpergunakan agama menjadi kuda-kuda untuk . 
keuntungan diri sendiri. 

Nletzche yang berpendapat bahwas~nya . ajaran Nabi Isa Almasih 
adalah "semangat budak" , dan sangat membantah dengan jalan 
fikirannya ·yang bebas akan rasa cinta dan betas kasihan yang rnenjadi 
inti dari ajaran Keristen, setelah di-selidiki temyata bukan berperang 
dengan gereja, tetapi perang di dalam dirinya sendiri, diantara otaknya 
yang sangat genius, dengan perasaa:n aslinya yang ada di dalam, 
perasaan asli mengandung belas kasihan itu. Sehingga permulaan 
gilanya dihitung ialah sejak dia memeluk dan menangisi seekor kuda 
sado yang dipukuli oleh saisnya. Orang yang mengajarkan ajaran bend 
kepflda si lemah yang dipandang menghambat kemajuan hidup, di 
muka orang banyak, dalam petmulaan gila, telah memeluk seekor 
kuda! Padahal kalau diturutkan ajaran falsafatnya, kuda itu haru,s 
ditembak saja dan .diganti dengan kuda yang kuat! · 

Dr. Husain Baikal Paaya, seorang Intelektueel Islam di Mesir, 
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yang telah berkecimpung di dalam suasana berfikir kebendaan mem· 
pergunakan Ratio dengan sebebas-bebasnya, di hari mulai tuanya ia 
ineril$a baliwasanya hidup kebendaan perlu diimbangi dengan keroha
nian. Maka pergilah ia mengerjakan rukun Islam ke-lima (Haji) ke 
Mekkah dan ~keluarlah bukunya yang terkenal "Fimanzilil Wahyi", (di 
tempat Wahyu diturunkan). Dan dipasal yang akhir dari pada 
buku itu ditulisnyalah tentang perlunya bagi nilai hidup manusia 
mengimb~ngi hidup kebendaan dengan hidup kerohanian. 

Meskipun pada kemajuan dunia sekarang ini, kita lihat lebih 
banyak bekas-bekas pengaruh hawa-nafsu manusia, kejahatan dan 
kebobrokan akhlak. Meskipun kita melihat' lebih ban yak manusia yang 
ti~ak memperdulikan seruan hidup kerohanian itu, namun itu 
t?ukanlah bukti bahwasanya ditiap-tiap negara tak ada orang yang 
berfikir kerohlinian . dan · mengingini hid up ketohanian. 

Musa menyerukan kebenaran ialah dihari Fir'un mencapai puncak 
kemewahan. Ibrahim datang di zaman kemewahan Namruj. Daniel 
datang .di zaman akhir kemewahan Nabukadnezar dan permulaan 
pemerintahan Darius. Isa Alinasih dipuncak kekuasaan barigsa 
Romawi dan Muhammad menyalakan pelita kerohanian ditengah
tengah .kemegahan Persia, Romawi, dan Habsyi. 

Nabi dan Rasul sebagai mereka tidaklah akan datang lagi. Tetapi · 
ajaran-ajaran hidup kerohanian yang telah beliau-beliau tinggalkan 
bagi peri kemanus~aan masih tetap terlukis di dalam kitab-kitah yang 
suci. Dmu pengetahuan mantula yang tldak tedkat oleh bawa dan . 
na&u adalah .wakU da.rl aegala Nabi-Nabl. 

Dan dalam setiap zaman datanglah orang-orang :yang besar 
jiwanya, berbagai rona pakaiannya dan bennacnm nama gelarnya. 
Ada Ulama, ada Zahid, dan ada Pendeta. Dcngan tidak perduli 
kepada pengaruh benda dan hidup benda yang pada hakikatnya, 
hanyalah fana belaka, mereka telah mcngibarkan bendera hidup 
kerohanian. 

Sebagai seorang pengaput agama Islam, saya ingin mengemuka
kan beberapa buah penyelidikan tentang hidup 'kerohanian menurut 
Isl~ yang telah dimulai memberikan teladunnya olch Nabi Muham
mad s.a.w. sendiri yang caranya beliau menjalani hidup dapat menjadi 
contoh teladan bagi pengikutnya. Yang di samping bdiau sebagai 
~ang Rasul, pendiri Negara, Kepala Perang dan ahli siasat, terdapat 
lagi kehidupan yang menjadi sendi dari pada semuanya itu; yaitu 
hidup kerohanian. Dan hidqp yang demikian, telah dilanjutkan pula 
oleh beberapa s~habatnya yang utama, dan pengiku.tnya dari sahabat 
{Te.bi'in). Hidup yang ditegakkan atas kemumian jiwa dan kebersihan 

' ' 
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hati. Tiangnya ialah memandang alam dengan pandangan' KESATU
AN, sehingga hilang dan rombak segala batas-batas negeri dan 
terkumpul menjadi satu, yaitu KEMANUSIAAN. Dan tujuannya ialah 
tp.a'rifat (pengetahuan), keyakinan dan kebahagiaan yang sejati. 

Hidup seperti itulah yang diingini oleh peri kemanusiaan di hari 
ini. Baik di Barat. atau di Timur .. Di Timur, karena orang Timur 
sekarang telah mulai insaf bahwasanya dibagian mereka telah turun 
Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang besar itu, dan dari daerah merekalah 
dibawa dan disiarkan di dunia ini kitab-kitab Pusaka dari pada · 
Jiwa-Jiwa Besar itu. Di Barat, karena mulai insaf bahwasanya hidup 
yang hanya ditujukan kepa~a kebel'ldaan, lain tidak hanyalah 
menjadikan manusia menyembah basil dari usahanya sendiri. Benda 
adalah perpecahan dan hidup kerohanian adalah menuju kesatuan. 

Dan orang · insyaflah sudah, baik di Barat atau di Timur 
bahwasanya kesenangan perasaan bukanlah rupanya pada kemewahan, 
bukanlah pada melepaskan dahaga nafsu belaka. 

Maka di samping hiruk-pikuknya riuh-sorak tertawa kegirangan; 
di samping cahaya lampu terang-benderang sampai jauh . malam di 
tempat musik merayu-rayu dan rentak kaki di atas ubin orang menari; 
ada, bahkan memang ada man·usia-manusia yang - kalau bukan 
keteguhan hatinya mempelajari dan juga mengamalkan hidup rohani 
itu - agaknya akan pudarlah cahaya . kemurnian jiwa dari alam , ini. 

II 

PERTUMBURAN HIDUP KEROHANIAN 

YANG dimaksud dengan hid up kerohanian itu ialah ~erjuangan 
manusia dalam dirinya sendiri dalam mencapai kesempumaan. 
Menurut penyelidikan ahli dan juga berdasarkan kepada pengalaman 
kita sehari-hari dalam diri kita, memang ada perjuangan yang amat 
hebat diantara keinginan akan kesucian dari gangguan-ganggu.an hawa 
nafsu. Hidup dalam kerohanian ialah ikhtiar mengalahkan gangguan 
haw a nafsu itu sehingga , tercapai kemajuan yang sempuma yang 
dinamai oleh Shufi Abdul Karim Jailani, .• "lnsan KamU". Pengaruh 
kebendaan (maddi), selalu merusakkan perhubungan seorang hamba 
dengan Tuhannya. Benda itu pecah berbilang dan Tuhan adalah Esa. 
Benda membawa manusia kepada perpecahan tujuan, dan hubungan 
.dengan Tuhan Yang Maha Esa, me-esakan tujuan. Seqrang Ulama 
Syari'ah yang terutama di A bad ini; Syekh · Muhammad Kasyif Al
Ghitaa meny~takan bahwa kallmat· Tauhid (kepercayaan kepada ke-
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Esaan Tub an) . dengan sendirinya menimbulkan Tauhld-Kallmat, 
artinya kesatuan kalimat, ·kesatuan tujuan dari seluruh makhluk. 
· Jadi menurut ajaran ini, dapatlah dipastikan bahwasanya hidup 
kerohanian itu membawa kepada kesatuan seluruh peri kemanusiaan. 

Lain dati pada itu yang dituju dengan hidup kerohanian, ialah 
penuh keinsyafan akan alam. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang 
menganjurkan renungan atas alam (Cosmos) itu. Dengan menunjukkan 
perhatian atas alam, nampaklah keindahan cipta dari pembentukan 
alam, yaitu Al-Khalik. Lantaran itu kian lama Ic:ian tertambatlah 
perhatian ke sana, sehingga · timbul 'lsyq (rindu). · Maka 'fanalah 

. (tenggelam) diri kemanusiaan di dalam baqa-nya zat ke-Tuhanan. Dan 
·insyaflah diri itu akan ke-SATU-annya dengan segala maujud dan 
timbulla~ keyakinan hilang keraguan. 

Apabila hidup kerohanian telah menjadi kerinduan, dengan 
senpirinya riilai kebendaan yang ada ini tidaklah tinggi lagi pada 
partQ.angannya. Dia mempunyai pandangan sendiri tentang arti kaya 
atau · miskin, tinggi atau rendah, mahligai atau gubuk.'Lantaran itu, 
maka orang-orang yang masuk dalam hidup >. kerohanian ini, tidaklah 
Qerubah baginya baik memakai pakaian yang terbikin dari bulu (shufi) 
atau pakaian lambang kekuasaari. Mereka menjadi wara' (tawadu'), 
sederhana, ta'abbud, (berbakti) , zuhud, (tidak terikat oleh keme
wahan) . Hidup kerohanian y~ng semacam inilah yang telah dimulai 
oleh Nabi Besar Muhammad s.a .w. dan sahabat-sahabatnya yang 
utama dan terdapat pula dalam kehidupan Nabi-Nabi yang telah 
terdahulu, terutama yang disebut (Ulul Azmi) menurut pengajaran 
Agama Islam, yaitu : Nabi Nub, Ibrahim, Musa, lsa a.s. dan 
Muhammad s.a.w .. Dan semuanya itu amat rnempengaruhi kepad,a 
pandangan hid up dan perbuatan dari · kaum Muslimiti. Jadi adalah 
hidup kerohanian itu suatu inti-sari dalam ajaran Agama Islam dan 
bertemu cont6h teladannya pada pembangun-pembangun agania Islam 
sendiri. 

Tetapi, kian lama setelah agama Islam bertambah kembang dan 
telah dianut oleh berbagai- ragam bangsa yang sebelum agama Islam 
masuk kenegerinya, telah mempunyai kebudayaan bercampur-aduk 
dengan ajaran-ajaran agama d,ari kebudayaan dan filsafat-filsafat 
bangsa-bangsa yang lain itu, bukan sedikitlah pe1,1garupnya dalam jiwa 
pemeluk , Islam yang terdiri dari berbagai-bagai bangsa itu menurut 
jeadaan masa dan tempat. · 

Kadang-kadang ada sesuai dengan ajaran pokok Islam · yang sejati, 
kadang-kadang ada yang telah menyimpang jauh. · 

Maka jika terdapat pad a kaum Muslim,· yang mula-mula hid up 
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kerohaniannya hanya semata-mata ' kendali jiwa menempuh hid up 
mencari keredhaiu.l Allah, supaya jangan ·terpedaya oleh kebendaan, 
lama kelamaan jadilah hidup kerohanian itu menjadi satu alat untuk 
mencapai satu tujuan yang lebih mumi, bahkan lebih . hebat dan. 
mendalam, yaitu hen,dak menilik wajah Allah, dan hendak menyaksi
kan keindahan yang Azali. Kemudian dari itu tujuan hendak menilik 
wajah Allah itu tidak dirasa memuaskan pula lagi. Orang meningkat 
lebih tinggi dari itu, manusia ingin hendak sampai kepada Maqam 
yang lebih tmggi lagi, yaitu fanoa-dirl (meniadakan diri) dan bersatu 
dengan Tuhan Uttihad) dengan melakukan berbagai-bagai mujahadali 
(perjuangan batin) dan riyadKah (latihan). Sejak itu timbullah bentuk 

. hid up' kerohanian dengan melalui tata (sistem) atau falsafat keagamaan 
yang bertiang kepada urusan-urusan jiwa semata. 

Itulah yang dikenal dengan Tasauf. 
Bilamana kita perhatikan ajaran-ajaran Tasttuf. dan latihan-latih

annya itu dengan memakai bennaca.m-macam kata rahasia (kode) dan 
pertumb_uhan-pertumbuhannya, dapatlah kita r:nengetahui bagaimana 
besar dan luasnya gerakan ini dalam berbagai-bagai zaman. 

~ :Bila diselidiki dengan dasar ilmu pengetahuan, dapatlah kita pi
sahkari mana pokoknya yang asli d!in mana ajaran lain yang disengaja 
atau, · tidak, telah turut pula membentuknya. Tetapi tidaklah dapat 
diragui lagi bahwasanya Tasauf itu ~alah salah satu pusaka keaga
maan yang· terpenting yang mempengaruhi perasaan dan fikiran kaum 
Muslimin yang dengan sendirinya tunduk kepada undang-undang · 
sejarah, ,berk~mbang atau kuncup, maju atau mundur, naik atau 
jatuh. ·Dan tidak dapat kita lupakan pokok asalnya yang pertama, 
yaitu latihan . jiwa buat beribadat kepada Tu)lan, menuju jalan 
mend~kati Allah, · menyingk~rkan diri dari u~b neraka yang dijanjikan 
•Untuk _orang kafir. Men,gbarap pahala Tuhan dan janjian Syorga bagi 
. orang patuh. Dan tujuan yang asli inilah yang menimbulkan buah 
berbagai ragam itu dalam ISlam, terutama · Ilmu Fiqhi. 

Alhasil hidup kerohanian itulah yang menjadi. pokok pertama bagi 
, o~ang Muslim di daJam memandang segala sbal yang berliku-liku dan 
· berbelit-belit dalam kehidupan dunia fana. ini. Sejak. dari urusan 

· · politik, ekonomi, sosial, urusan rumah-tangga, usaha dan amal sampai 
·' kepada . soal-so.al yang sekecil-kecilnya sekalipun, sehingga Islam itu 
·· ct.iam keyakinan seorang Musliln adalah kesatuan tujuan hidup 

dengan dasar kerohanian. · 
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III 

MUHAMMAD 'DI GUA HIRA 

. Ke dalam gua itulah beliau pergi menyisihkan dirinya, memutus
kan hubungannya · sementara waktu dengan. masyarakat keliling, 
mencari kebersihan. Rohani dan memohonkan ketentuan jalan yang 
akan ditempuh, pada tiap-tiap bulan Ramadhan, bertahun-tahun 
sebelum dia ditentukan menjadi Pesuruh Tuhan. 

bi sanalah beliau melepaskan jiwa dari pada ik~tan kemewahan 
dunia, . keributan dan kerepotan hid up. Dibawa:nya sedikit bekal, dan 
selebihnya perhatiannya dihadapkannya kepada Ujud semesta. Me
mandang dan merenung dengan mata hati keseluruh bekas kekuasaan 
dan perbuatan .llahi. Ma:ka tidaldah .terganggu · kemurnian jiwa itu oleh 
huru..flara dunia dan pengaruh maddi.(l) · . . 

BUa Ramadhan telah habis, beliaupun turun ke bawah, maka 
bertatnbah kuatlah pen~iriannya dan sikap jiwanya. Menurutlah badan 
jasmarii kepada kebersihan rohani. Demi hila· telah datang pula 
Ramadhan, naik pulalah beliau ke Gua itu. *) (kita sendiripun jika 
zi!U1lh ke Mekkah, sulit juga niendakinya). Ketempat terpem:il itu, di 
atas ·bukit batu. Kian lama kian adalah ketentuan perjalanan jiwa dan 
membukakan hijab (kelambu) . yang menutup perhubungan Rohani 
dengan alam gaib. Kelambu itu 'ialah tubuh kasar yang maddi ini. 
Hilanglah 'k,eragua-raguan, datanglah keyakinan, dan dapatlah diper
sisihkan diantara yang haq dengan yang bathil, yang benar dengan 
yang salah .• ··yang terang dengan yang gelap. Akhirnya datanglah Nur 
yang ditunggu-tunggu itu, merupalah Malaikat di hadapan matanya. 
Millaikat Jibril, yang ka~ang-kadang dinam.1i Rlihul AmiD, dan 
k~ang-kadang dinamai Namus. Datang menyuruhnya membaca, 
.tetapi . beli~ belum pandai membaca. Dipeluknya bapimnya sekuat
kerasnya, sa~npai keluar keringat, setengah pmgsan. Dan akhimya 
diajarkannyalah kalimat itu. Inti-sari dari ujat·an yang akan · dibawa 
dan'disiarkaiinya di beiakang hari. Dan di langit kelihatanlah olehnya 
tertulis : "Tiada Tuhan hanya Allah, dan Muhammad adalah Pesuruh 
Allah". 

Saat itu dinamai "Yaumul Furqaan", artinya hari pemisahan. 
Pemisahan diantara kegelaoan jahiliyah dengan cahaya ke-Islaman. 

·~: ·Pu~cak bukit itU sekarang ditandai dengan sebuah batu putih. dengan naik kira 
1: jatrt, umpaUah ldta ke ltaki bukit itu. Mendaki ~ua jam lagi sampai pula ldta 

, ·ke pU~ca)mya, tempat bersejatah itu. · 
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Jatuh pada 17 hari bulan Ramadhan. 
· Setelah Muhammad turun kembali · ke Mekkah,. i~wal itu 

disampaikannya kepada isterinya Khadij!lh. Olelt Khadijah, dibawalah 
·Muhammad kepada pamannya, seorang alim yang mengetahui 
IQ,t~b-kitab dan riwa~t Nabi-Nabi yan,g dahulu, yaitu Warakah bin 
,Naufal. Beliad berkata : "Itulah Namusr· Yang datang kepada Musa 

· dan Nabi yang lain-lain". 
Namus itulah yang datang kepada Musa di Bukit Thursina, 

. seketika Mu~a bertapa di sana 40 hari lamanya memi,nta ketegasan 
Hukum Taurat. ' Namus itulah yang -merupa dihadapan Maryam · 
seketika beliau .dititahkan akan .mengandung puteranya -lsa Almasih di 
lu~ · dari ~ebiasaan Alam. Namus itulah yang merupa kepada Isa 
setela.h beliau selesai dipermandikan oleh Y ahya. 
· lrtulah permulaan Hidup Baru bagi Muhammad. Dan itulah 

. permulaan dari kebangunan suatu ummat dal;lm sejarah, dari Gua 
Hiraa, dalam kesepian samadi dan tapa . 

. . Kehidupan . Muhammad dan riwayat perjuangannya selama 23 
tahun, adalah sumber Hayat yang amat kaya bagi seluruh. pengikutnya. 
·Beliau dapat dipandang dari segala · segi hidup. Kejujurannya dalam 
peiniagaan, sebelum beliau menjadi Rasul, menjadi suri teladan bagi 
kaum saudagar. Keikhlasannya . dan keteguhannya memegang ama
nat; · sehingga sanggup dijadikan Hakim dalam satu persengketaan 
yang nyaris . menumpahkan darah, yaitu ketika hendak mengembati
kan batu~hitam ketempatnya, . menjadi suri teladan bagi · para pen-

.·. da,ptai. Kasih-sayangnya dalam rumah-tangganya sebagai seorang 
suami dan. seor~g ay~. menjadi suri teladan bagi p_embangun rumah
tangga. ·. Keberaniannya dalam peperangan, _ kebijaksanaannya meme

.. J:Prtah negeri dan keahliannya berpidato, dan 1001 macam keutamaan 
ya,ng lain, semU:anya, adalah somber telaga yang tidak habis-habis bagi 

· wnmatnya yang · setia. Maka kaum Shuftyah yang mensucikan dirinya 
·dalam . khalawatnya itu, pun· mengambillah contoh teladan atas amal
alnaf,mereka dalam khalawat suluk dan_ tariqat, dan bermacam-macam 
~em;;yang lain; Khalawat .dan Tahannust Nabi di Gua Hiraa, sampai 
'tetbtika hijab kegaiban oleh kemurnian jiwa. 
' · Metturut penyelidikan ahli-ahli kebatinan yang telah tua-tua, baik 
dari :: segi· rahasia . gaib, atau. dari segi kecerdasan otak berfikir 
(Filsafat), · semuanya sependapat bahwasanya untuk menjemihkan 

·· pandangan 'jiwa Rohani hendaklah makan dikurangi. Terlalu ban yak 
.m'*lil:n ineJlimbulkan kantuk dan buncit perut dan. berat badan. Hawa 
hadan ~ataU'.- liap yang naik. ke-otak, menyebabkan otak tidak bergerak 
lagi, :sebab itu semuanya sependapat, bahwa untuk itu perlu dikurangi 
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rilakan. Nabi seketika pergi Khalawat hanyalah dengan sedikit 
per5ediaan makan dan sedikit air. Shufi-pun sengaja mengurangi 
makannya apabila mereka dalam· Khalawat. 

Dengan melalui berbagai-bagai cara dan system, yang ·kadang
kadang tidak berterim dalam pelajaran Fiqhi, melainkan hanya dari 
pengalarnan-pengalaman seorang guru yang lalu dibisikkannya kepada 
muridnya, berkat yakin, mereka mendapat suatu jalan, 'dalam menuju · 
keindahan dan kemumian hidup kerohanian. Mereka mulai m~ngam
bil contohnya dari keadaan yang ditempuh Na\)i, ·dan yimg telah jadi 
permulaan dari pada sejarah besar yang menggoncangkan ala~. · 

IV 

KEHIDUPAN ROHAN! BELIAU 

· Di sini harus jangan kita lalaikan mengaji rahasia besar ini. 
Seorang Kepala Perang, seorang pembangun sebuah Negara, seorang 
yang- sanggup mengendalikan sebuah rumah-tangga dengan 9 isteri, 
Seorang yang karena kebesarannya nyaris seorang Badwi mati kejang 
karena baru saja melihat wajahnya karena takut. Orang ini tidak dapat 
diukurkan dengan seorlmg kepala perang sebagai Julius Caisar atau 
·Napoleon:, dan tidak Atilla, dan tidak Darius dan bukan Iskandar. 
Karena kita Iihat sikapnya seketika memikirkan suatu ayat yang baru 
turun : · ' 

· "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pergantian 
siang dan malam, adalah menjadi ayat yang besar bagi or&ng yang 
yakin"'. . · 

Suatu hari, tukang Bangnya Bilal datang. karena telah terlambat 
beberapa menit, beliau belum juga ke' mcsjid buat sembahyang Subuh. 
Didapatinya beliau · tengah menangis, hingga basah bantalnya; "Me
ngapa engkau menangis, ya Pesuruh Tuhan'r Padahal Allah tt1ah 
berjanji akan mengampuni dosa tuan, balk vang dahulu atau yang 
kemudian!" Kata Bilal. 

"Bagaimana akti tidak akan menangis ya Bilal! Padahal tadi 
'malam dataitg ayat begini (latu ' beliau bacakan ayat yang tersebut di 

· atas). Sengsaralah orang yang membaca ayat ini, padahal tidak 
diperhatikannya apa isinya!". 

Kadang-kadang putus hubungannya dengan orang kelilingnya, 
padahal beliau hidup diantara niereka. 

Pada suatu hari sedang beliau duduk seorang diri, masuklah 
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isterinya yang muda, Aisyah. Terus beliau bertanya: "Engkau siap~?". 
"Aisyah". · 
"Aisyah. mana?" 
"Aisyah anak Shiddiq !" 
"Sadiddiq, siapa Sadiddiq?" 
"Abubakar, sahabat Muhammad!" 
Beliau tidak menjawab lagi. Aisyah tabu bahwa ketika itu Nabi ' 

Muhammad "sedang. tidak dengan kita" . . 

v 

PERMULAAN TUMBUHNYA 

Permulaan tumbuhnya 1kerohanian itu dalam Islam sebag-1ti yang 
kita katakan di atas tadi, dimulai dengan peri kehidupan Nabi · Besar 
Muhammad s.a.w. sendiri. Lihatlah mereka berjuang mengejar 
kekuasaan dunia. dan menegakkan suatu negara . (pemerintahan) 
sampai jatuhnya kekuasaan lawannya ke bawah telapak kaikinya. 
Hancur Singgaksana Kaisar Rum, runtuh Mahligai Kisra Persia dan 
dipegangnya an·ak-kunci Masyriq dan Magrib, namun semua itu tidak 
lekat dan tidak singgah dihatinya, karena semua itu tujuannya, hanya 
barang-barang ' yang kebetulan bertemu ditengah-tengah perjalanan 
dalam menuju tujuan besar (Jalan Allah) dengan kekuatan iman dan 
nyalanya keyakinan. Hidup seperti ini telah dimulai oleh Nabi 
Muhammad sendiri bertahun-tahun sebelum belia~ menyatakan dirinya 
sebagai Utusan Tuhan. Beliau pergi menyisihkan diri, samadi, bertapa 
berhari-hari, bermalam.-malam sendirian di dalam Gua Hiraa. Nam
paklah bahwa sebelum menghadapi pekerjaan be~at yang akan 
menggoncangkan dunia itu. lebih dahulu belia~ telah melatih 
kehidupan ~erohaniannya. 

Demikian juga dalam kehidupan AbQbakar, Utsman, dan Ali, 
kehidupari .Bilal orang Abessinia, Salman orang Persia, Suheib orang 
Rum! yang telah hijrah · dari lingkungan kebangsaan yang sempit 
kepada hidup kerohanian yang besar ini. Demikian juga kehidupan 
(berasaf dari pemeluk agama Yahudi) . Tamin Al-Dary (berasal dari 
pemeluk agama Nasarani). Abu Zar Al-Giffari (yang terke~al dengan 
sosialisme). H;uzaifah bin AI-Yam an (yang terkenal dengan ke
ahliannya menerka sifat-sifat manusia (Psychiater) dan Mas'ab 'bin 
Amir, Pendeknya banyak lagi yang lain dengan keistimewaannya 
masing-masing. Semua · kehidupan mereka itu dapat di-hitung sebagai 
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benih-benih pertama yang tumbuh berbunga dan berbuah bariyak, 
yang meninibuikan hidup kerohanian dengan subumya, bercabang dan 
beranting, tersemai dan merata, dilanjutkan oleh Tabi'in (pengikut 
mereka),. dilanjutkan oleh orang kemuqian ma.o;a demi tnasa. 

Jika k.ita perhatikan, tatkala Muhammad menyisihkan dirinya di 
gua Hiraa, menilik keindahan ciptaan, lalu k~ta perbandingkan dengan 
kehidupan orang-orang Zahid dan 'Abib, yaitu alili-ahli Tasauf yang 
datang kemudia:a, dapatlah kita dengan mudah melihat persamaan 
kehidupan mereka dengan kehidupan Nabi. Dan dapatlah kita 
menyesuaikan jalan yang kita tempuh dengan latihan dan perjuangan
nya dan perasaan yang mernenuh~ jiwanya kepada hidup kerohanian 
yang suci, terlepas dari segala pengaruh yang telah dimulai oleh Nabi 
Muhammad s.a.w. itu. Kemana juapun mereka menoleh, tersimbah 
dihadapan mereka ·tirai kebenaran. · Mereka telah mendapat kekayaan 
yang tidak dapat dinilai dengan apa juapun, yaitu kek:ayaan Ma'rifat, 
kckayaan kenai akan Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Mereka 
pemah membaca dan merasa, apa yang telah pernah dibaca dan dirasa 
oleh· Nabi yaitu nama Tuhan Yang Maha Mulia, yang meng~ad 
dengan qalam, mengf\Jarl mam.._ta apa mereka y.-ng ddak tahu. 

Kitapun seuantiasa ju,ga melihat atau membaca, bahwa pemah 
tcrgelincir kaki mereka, terperosok:, tetapi hal itu tidak kita sesalk:an, 
inereka kita puji, karena sucinya tujuan yang hendak mereka tempuh. 
Dan jiwa men:ka penuh dengan rindu-dendam dan ciuta. Maka· adalah 
seluruh Jatihan perjuangan yang pernah mereka temui dari seluruh 
cabang-caining Tnariqat Shufiyah yang beraneka warna itu, tidak lain 
hanya satu soal yang beredar di:sekitar hubung~n r.t1anusia dengan 
Al&.m dan dengan Allah. 

Dalam sejarah hidup kerohanian yang telah berusia 14 Abad ini, 
banyak pula beliau-beliau telah bertemu deng:10 anasir-anasir yarig lain 
seperti pusaka Persia dan Hindu, Filsafat Yunani atau Masehi, tetapi 
semuanya itu hanyalah laksana angin lalu. Beliau tidak kuasa 
menghilangkan pokoknya yang asli. Sebab pokoknya yang sahid .adalah 
sejarah hid up, (Biog-raphie) dari ji~a .iiwa yang besar-besar dalam ' 
Islam itu: 

Kita ingin menguraikan hidup kel'obanian yang telah ditempuh 
oleh Nabi-Nabi dan shabat-sahabatnya dan sumber-sumbeJ; tenaganya 
yang tumbuh kemudian, dan ingin juga membandingkannya,, dengan 
ajaran-ajarannya yang lain tadi, sehingga kita ·dapat mempunyai 
pandangan yang indah dan penuh asyik akan hidup kerohanian yang 
sangat kita perlukan di-zaman sekarang ini. 

Di-situlah titnbulnya perbinc:angan tentang kejadian Isra' dan 
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' 
Mi'raj. Dia sedang tiqur dirumah Ummu Hanik di Mekkah. Ummu 

· Hanik ialah Hindun, a:nak perempuan dari pamannya Abu Thalib. 
Kata setengah riwayat · dia sedang tidur didekat Ka'bah. Tiba,;.ttba 

· terjadilah lsra' · dan Mi'raj itu. · B.eliau _ terbang melayang ke Baitil 
Maqdis dan terus kelangit ke tujuh petalanya; terus ke Sidratil 
Muntaha. • '· 

Walaupun tumbuh. pertikaian faham sejak zaman sahabat-sahab,at 
sendiri, sampai 'Sekarang, apakah Isra' dan · Mi'raj itu dengan 
tubuhnya, atau hanya rohaninya saja, namun suatu perkara sudahlah 
terang. Yaitu walaupun Mi'raj' itu misalnya hanya ·dengan rohaniilya 
saja, itupun adalah satu mu'jizat besar. Yang tidak semb.arang jiwa 
dapat meningkat kesana. Jiwa seperti inilah yang. dikatakan · Isa 
· Almasih sanggup memindahkan gunung. . . . 

Kita percaya, sebagai Abubabr-pun percaya, · memailg beliau naik 
kelangit ke··tujuh petalanya. Memang di-dengarnya gerak-gerik ' bunyi 
Qalam- (2) ketika menulis di Lnh Mahfuz. (3). Dan itu bukan mimpi, 
bukan dongeng. Jika kita mendostai itu, · artinya ialah mendustai 
seluruh ke-Nabiannya dan ke-Rasulannya, dan mendustai · agama ini 
sama sekali. 

·Tetapi disamping golongan terbesar dizaman yang lalu memper
cayai Mi'raj itu dengan tubuh, tidak kurang pula kekayajln perasaaii 
dari orang yang mempercayai Mi'raj dengan rohani itu. 

Jiwa besar adalah mendekati Tuhan, dan beroleh serpih Nur 
. hidayat dari Tuhan. Jiwa besar yang demikian, hampir tidak terikat 

oleh zaman dan tidal,c terkungkung oleh tempat. Baginya terbuka 
rahasia dan hijab seluruh alam, berkat anugerah dan izin Tuhan. 

Inilah salah satu teladan dari kaum yang beraliran Tasauf (mistik) · 
Want! . . 
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B A B II 

HAL IHW AL· NABI DAN PERKATAANNY A 
MEN GENAl HID UP KEROHANIAN 

I 

. KEHIDUPAN N~bi Muhammad s.a.w. itu adalah bahan yang 
kaya sekali bagi penulis sejarah. Beberapa orang ahli tarikh telah 
menulis buku yang tebal menguraikan kehidupan ' Nabi sebagai seorang · 
Kepala Perang, Pembuka Negelj. Dan penulis yang lain telah 
menguraikan· pula bagaimana kehidupan sebagai seorang yang 
menitik-beratkan pandangan hidup kepada kerohanian. Pakaiannya 
yang amat sederhana, makanannya yang hanya sekerat roti atau se-biji 
tamar di-iringi seteguk air, dan ibadatnya, ·dan bangunnya tengah 
malam, dan pemah juga menangis dalam · melakukan sembahyang, 
semuanya adalah kehidupan Ideaal, yang amat dirindui oleq ahli-ahli 
Tasauf. Sehingga, Nabi pemah disindi,r Tuhan di dalam Qur'an: 

II 

"Thaha! Ticlaklah Kaml torankan Qur'an lnl 1upaya membuatmu 
Jadl lellgl8l'8!" • [Surat Thaha ayat 1]. 

Pemah habis harta-bendanya sehingga kain yang di-pakainya saja, 
seketika datang orang .miSkin· meminta bantu. Pemah juga sepadang 
kambing yang dihadiahkan orang untuknya diwaktu Ashar, maka 
sebehim Maghrib telah habis dibagi-bagikannya, sehingga ketahua:q 
kemu4ian bahwa yang akan dimasak isterinya di-rumah tidak ada! · 

.. · .Pemah datang kepadanya Malaikat Jibril menanyai manakah 
beliau yang suka, apakah menjadi seorang Nabi yang kaya, Raja 
sebagai Sulaiman, atau yang amat sengsara hidupnya sebagai' Ayyub. 
Beliau nienjawab bahwa beliau lebih suka Japar sehari, kenyang sehari. 
Di-waktu · lapar supaya: beliau sanggup melakukan 1habar, dan 
di-waktu kenyimg supaya beliau sempat melakukan 1yukur. 

III 

Allyah berkata : 
"Adalah Nabl 1.a.w. bangun 1embahyang malam [Qlyamul tall], 

aehlngga telah kellhatan peuat· kaldnya. .Maka berkatalah ·aka 
kepadanya : "Gerangan apakah aebabuya ya Utulan Tuhan, maka 
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tuan sekuat lDI berlbadat, p~ Allah telah berj.ql akan 
mengampani kesalahan tuan, balk yang telah terdahulu atau yang 
terkemudlan?" Lalu bellau meDjawab: "Apakah say~ -tldak akan suka 
meojadl · seorang . hamba Allah yang berayukur?" • [Bukharl dan 
Muslim]. 

IV 

Kata Allyah juga: "Pada 10 yang akhlr _ darl bulan Ramadhaii, 
tetaplah bellau melakukan l'dqaf dl-mesjld, / sampid kepada . masa 
wafatnya." [Dl-rlwayatkan oieh .Abu Hundrah]. 

v 

"Sabda bellau pula: "Demi Allah, saya memohon ampan kepada 
Tuhan Allah dalam seharl semalam, dclak n.ang dart 70 kall." 
[Bukharl]. 

Dan kehidupan yang demikian beliau anjurka~ pula kepada 
ummatnya. 

VI 

"Zuhudlah terhadap dunla, supaya Tuhan menclntalmu. Dau 
zuhudlah pada yang· ada dltangon man usia, sup~tya manuslapan clnta 
akan engkaun. [lbnu ~ah, Thabranl, Bahaql] •. • [4J. 

VII 

"ApabUa Tuhan Allah, menghendald •oorang hamba-Nya meojadl 
o~g balk, dlberlnyalah faham akan rahula agama, dltlmbulkan-Nya 
rasa zuhud terbadap dunla dan dlberi-Nya anugerah dapat memandang 
yang galb dan cela dlrlnya sendlrl." • [Balbaql]. 

Vlll 

"Kalau engkau ada meUhat ada orang yang mhud terhadap 
dunla, de"katllah' ella. l tulah orang yang telah dl-turunkan Tuhan 
hlkmat kepadanya". {Abu Ya'laa]. 
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IX 

"Dengan suatu Hadlts Qudsy bel!au berkata: ''Tahan Allah 
. berkata: "Barangslapa yang memusuhl salah seorang darl pada 
· waii-Ku, ltulah oning yang memakbunkon perang terbadap Aku. Dan 

tldaklah ada satu cam antuk mendekatkan dlrl kepada-Ku, yang leblb 
Ku-sukal darl pada mengerjakan apa yang Ku-perlntahkan. Dan 
tldaklah herbentl bamba-Ku mendekatkan dirt kepada-Ku dengan 
berbuat pekerjaan yang nawaftl [5] seblngga Aku-pun menclntai dla; 

· dan apablla Aku telah menclntalny•-., Aku-lab yang mel\fadl pende
ngatannya seketlka Ia mendengu. Dan Aku-lah yang me~adl 
pengllbatannya seketlka ella mellbat. Dan Aku-lah yang meujadf 
tangannya seketlka dla memukul. Dan Akn~lah yang mel\fadl. kakfnya 
untuk dla berjalan. Dan apabUa dfa memohon kepada-Ku, Aku berl 
dla. Dan bllamana dla berHndung kepada-Kn , Aku perllndungl ella." 
[Dirawlkan oleb Bukharl). 

X 

"Pensuclan dlrl ad8Iab salah satu sudut darl Iman, AlhamduiWah 
adalah memenuhl akan daon tlmbangan mlzan. Subbanallah dan 
Albamdullllab memenuhl apa 'yang dl-antara langlt dan bomt • 

. Semb&hyamg adalab cabaya [Nor] , sedekab adalab terang [bnrhan} dan 
sabar adalab kecemerlangan." [Di·-awlkan oleb MusHm). 

XI 
'~PeUharakanlab akan Allah, nlscaya akan berd'rl Dla dlbadapan 

engkau~ Ingatlah akan AUah dl-waktu dalam kelapangan, supaya Dl.a 
lngat akan dlkau diwaktu engkau kesempltan. Keta.buUah bablva apa 
yang tldak menyalahkan engkau, tldaklah akan membetulkan engkau, 
dan apa yang · membetulkan engkau, tldaklah akao menyalahkan 
engkau. . Dan k~thullab babwas8Jhlya kemenangan adalab beserta 
kesabaran, dan bahwl\18Dya pinto kelapangan terbuka lalah karena 
kesulltan, dan· bahwasanya benama-sama dengan kesusaban senantlasa 
ada kemudaban." [Thurmudzl]. 

XII 

"Wabal manusla, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah mnpun 
kepada-Nya. Bahwasanya aku scndlrl bertaubat kepada-Nya 100 kali 
se harl." [Muslim]. · 
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Kemudian it.u mari kita tilik . pula beberapa macam do'a yang 
senantiasa beliau ucapkan, dan kemudiannya menjadi wirid yang baik 
bagi Kerohanian Islam. 

XIII 

"Allahumma, ya Tahanku! Kepada Engkaalu aku menyerahkan 
cllrlkn, kepada Engkaalah akn mennmpahkan kepercayaan, kepada 
Engkaalah akn 6ertawakkal, kepada Engkaalah aku akan menqJn, dan 
dengan Engkanlah aku melawan segenap pengbalangkn." · . 

"Allahumma, teSUngguhnya aku bersellndnng dengan Maha 
Kemnllaan·Mu nada Tnhan, hanyalah Engkan, Janganlah akn 

· dlkecewakan, Engkaalah Yang hldup dan tldak matl-matl, padabal Jln 
dan mannsla matt." • [Bukharl dan Mualbn]. 

XIV 

"Allahumma, jadlkanlah Lamba lnl seorang hamba yang ayuknr, 
jadlkanlah hamba lnl seorang hamba yang ~lahar!, Jadlkanlah hamba lnl 
kecU dlmata-Mu, tetapl besar dlmata mailnsla." [Hadlts Hasan, 
dlkel.-&rkan oleh Al-Blzar]. · 

XV 

' ' 
"Allahumma, jadlkanlah aim lnl lstlmewa dengan Umu, hlaaUah 

akn dengan lapang dada, tnuUakan klranya akan dakn dengan taqwa, 
dan lridahkan aku dengan kesehatan." • [Raft'le]. 

I 

XVI 

"Allahumma, hamba lnl memohonkan kesehatan badan dan teguh 
dan terus menqJu Engkau, dan berbudl dan .rela menerlma ketentuan 
Engkau." • [Al·Blzar dan Thabranl]. 

II 

KEHIDUPAN SAHABAT-SAHABAT 

. Kehidupan sahabat-sahabat Na~i yang utama itupun dengan 
contoh-contoh yang telah ditinggalkan Nabi jua. Hidtip mereka yang 
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sederhana, wara', tawadu' dan zuhud itu menunjukkan bahwasanya 
perhatian . semata ditujukan kepada Allah. Abubakar hidup dengan 
sehelai kain saja; dan terhadap lidahnya send.iri, pem11.h dipegangnya 

·lidahnya dan betkata: "Lidah inilah yang sena:ntiasa mengancamku 
pan kata beliau pula: " Apabila seorang hamba ' Allah telah dimasuki 
Ujub - (6) karena sesuatu dari pada hiasan dunia . ini, maka Tuhan 
akan murka kepadanya, sampai perhiasan itu diceraikannya<" Menu
rut ·pandangan hidup beliau, adalah sifat dermg.wan sebagai -buah dari 
pada · taqwa, kekayaan adalah buah dari keyakinan dan mertabat 
didapat . adalah sebagai buah dari tawadu'. Dan kata beliau pula: 

. "Barang siapa yang mtmgeeap rasa kesuciari ma'rifat maka dia akan 
memandang sepi segala sesuatu selain · Allah · dan merasa tersendiri 
d._alam D:uinusia banyak.'' · · 

.Unuu: blil. Khaththab pun mempunyai jiwa bersih dan kesucian 
rohani yang begitu tinggi, sehingga Nabi s.a.w. pernah berkata tentang 
dirinya: ' "Tuhah Allah telah meletakkan kebenaran di-ujung lidah 
l)mar dan hatinya.'' · · · 

Pangkat · Khalifah dengan kekuasaan yang paling tinggi itu 
tidaklah . mengurangi nilai kehidupan rohaninya; • bahkan sejak jadi 
Khalifab .itulah · bertambah meningkatkan ltehiliupan demikian kepada 

· diti beliau. Tatkala seorang · bangsawan Persia datang : hendak; 
menglladap, kedapatan beliau sedang1 tidur istirahat karena .terlah,1 
banyak pekerjaannya di-bawah sepohon · kayu ditengah Padang, dan 
keringat mengalir dipipinya. Seketika datang kiriman zakat dari negeri 
Y aman, diadakap. suatu pertemuan besar, karena beliau hendak 
memberikan nasehatnya. Lalu beliau memberikan nasehat ~upaya 
seluruh' ummat tunduk .· dan tha'at kepadn perintahnya. Tiba-tiba 
berd~rilah seorang. yarig hadir . memlituskan pidatonya: "Kami tidak 
dap_at tha'at kepada perintah engkau, ya Amiril Mu'mfuinl" 

"Apa seb'ab?~' tanya beliau. · 
"Bagaimana karn,i akan bisa .tha'atl Ini harta benda zakat telah 

dik;irimkan orang dari .negeri Yaman dan telah dibagi-bagi. Padahal 
tuan -hanya men~apat satu bagian saja, sebagai bagian orang ban yak 
ylU,lg 1~. Pak~an tuan .hanya satu persalinan saja. ;Tidak ada pakaian 
iriusim panas dan tidak. ada pakaian musim dingin! Sebelum tuan 
mengambil satu persalinan lagi, kami tidak akan t~a'at." 

Sanggahan yang · jitu itu tidak dapat beliau jawab. Lalu beliau 
mengbadapkan mukanya · ~epada puteran~a Abdullah, dan ' berkata: 
"Hai 1Abdullah, cobalah engkau tolong berikan jawaban sanggahan 

· itut" · · 
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Abdullah berdiri dan berkata kepada yang menyanggah itu: 
''Darihal pakaian beliau yang sepesalinan lagi itu, biarlah saya yang 
menanggung." . . · 

"Sekarang barulah ada kepatuhan dan tha'at." K!lta yang 
menyanggah itu. . 

Cobalah kita selidiki dengan seksama, mengapa sampai ada y'lmg 
berkata begitu. Bukan menyanggah karena Khalifah mengambil lebih 
banyak, tetapi m.enyanggah karena Khalifah mengambil dibawah dari · 
pada mestinya. Pan orang lain tidak ada yang menunjukkan muka 

· gembira dibuat-buat, karena si penyanggah bukan mengambil muka. 
• Dan· bukau pula membantah. Semuanya itu membayangkan bagai
mana besamya pengaruh hidup kerohanian itu dalam masyarakat 
mereka. Dan kita hormati sangat perasaari si penyanggah itu jika kita 
ingat bahwa· Umar' sebelum itu pemah naik mimbar berpidato, 
padahal pada bajunya terdapat 12 tambalan, dan pada kain 
sampingnya ter({apat 4 tambalan. 

Yang menjadi dasar pandangan hidup bagi mereka ialah dua 
perkara. Pertama sabar, ke-dua ridha. Umar pemah menulis pada 
sepucuk· surat kepada Abu Musa Asy'ari, di-antara lain isinya ialah: 
,;Amma Ba'du! Seluruh kebajikan dalam hidup yang jadi pokoknya 
ialah ridha. Kalau ev.gkau sanggup hendaklah engkau ridha, dan kalau 
tak sanggup hendaldah sabar.'' 

Uts~~UD bin Affant, Khalifah yang ke-tiga, meskipun termasuk 
seorang yang diberi AJiah kelapangau rezeki, tidaklah kurang 
pengaruh hidup kerohanian itu dalam jiwanya. Meskipun dalam soal 
pemerintahan beliau agak lemah, karena telah tua, namun dalam 
kehidupan sendiri dalam rumah tangganya, adalah beliau se•:Jrang yang 
~dak pemah meiepaskan ~ur'an dari tar.gannya. Lepas dari menjalan
kan pemerintahan, blla hari tclah malam, kerja beliau hanya 
rnenela'ah Qur'an, kadang-kadang sampai tengah malam. Pernah 
beliau berhta: "Ini adalah surat di!drimkan oleh Tuhanku. Tidaklah 
layak bagj seorang hambA bilamana datang_ sepuc~k surat dari yang 
dipertuannya· nan melalaikan surat itu .. HendakJah senantiasa dibaca, 

.. supaya segaJa isi $urat itu dapat dij.olllnkan." Dan demikianlah terns 
· menerus beliau berbuat, sehingga meninggalnyapun - karena dibunuh 
oleb Pt:mberontak • ialah di dalam membaca Al-Qur'an. 

All bin Abl Th.Ub, Khalifah ke-empat pun tidak kurang 'subur 
hidup kerohanian itu pada dirinya. Pekerjaan dan cita-cita yang besar 
menyebabkan dia tidak perduli bahwa pakaian yang dipakainya telah 
robek ~arena mumuk. · Dan kalau robek dijahitnya sendiri. Pemah 
orang bertanya: "Mengapa sampai begiiti, ya Amiral Mu'minin?" 
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Beliau menjawab: "Untuk mengkh1,1SJU'kan hati dan untuk menjadi 
teladan bagi orang yang berima.D." 

Sufyan ·bin Uyayllah berkata bahwasannya Ali bin 'Abi Thalib 
adalah yang sebesar~besar sahabat dalam hidup zahid. Imam Syd'le 
berkata: "Beliau adalah besar dalam zuhudnya dan orang yang zuhud 
itu tidaklah perduli akan suatu apa juapun selain Allah." Dan Ali bin 
Abi Thalib pemah berkata: "Dengan sabar kita menghadapi segala 
kesukaran. Dan orang yang cemas adalah penolong syetan." 

I'Iidup kerohanian yang demikian itu bukanlah saja terdapat pada 
Nabi dan sahabat empat besar-besar itu, bahkan terdapat juga pada 
sahabat-sahabat yang lain. Kehidupan Ahlus~Suffah yang terkenal itu, 
menjadi sumber percontohan bagi ahli-ahli zuhud yang datiUlg 
dibelakang. Ahlus-~uft'ah ialah sahabat-sahabat Nabi yang dibawa oleh 
keyakinan dan keimanan, datang kepada Nabi dan turut berjuang 
menegakkan Agama Islam, ditinggalkannya kampung halamannya, 
anak dan isterinya dan harta-~ndanya, dan hidup bermandi cahaya 
Wahyu didekat Nabi s.a.w. Karena banyak bilangannya, terpaksalah 
diperbuatkan oleh Nabi sebuah asrama disamping mesjid, untuk 
mereka diam. Kehidupan mereka-mereka itu dijamin oleh orang-orang 
kaya Madinah dan merekapun duduklah beribadat dan ~emperdalam 
perasaan hidup kerohanian di dalam asrama Shuffahnya itu. Menurut 
keterangan Abu Na'lm AI·Aibabaal, adalah kaum Shuffah itu 
orang-orang yang telah hanya menampak suatu tujuan saja, yaitu 
KEBENARAN. Sehingga tidak lagi mengi~at hati mereka segala 
cabang-cabang atau Aradh (penghalang) apa juapun. 
Tak ada yang merintangi mereka lagi untuk melakukan kebaktian, 
sehingga menjadi teladan bagi orang-orang yang telah melepaskan diri 
dari pada ikatan dunia (Fuqqaraa). (7) 
Tidak ada keluarga dan tidak ada harta, dan semuanya tidak 
membimbangkan hati mereka dalam mengingat Allah. Tidak mereka 
berdukacita karena tidak mendapat dunia, dan yang menimbulkan 
gembira dalam hati mereka ialah karena kekayaan batin, sebab yakin 
, akan kemenangan dibelakang hari. 

Nabi Muhammad s.a.w. sendiri sangat sayang kepada mereka dan 
senantiasa menziarahi mereka dalam tempat kediaman mereka itu. 
Kaum keluarga beliaupun suka pula akan mereka dan menziarahi 
mereka pula. 
Huan bin AU bin Abl Thallb dan . Abclullilh bin Ja'w kerap kali 
berulang kesana. 

Banyak butir hikmat yang keluar dari mulut mereka, dan 
kehidupan nu=reka yang sederhana daa jemih mUka mereka meng· 
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hadapi segala· kesulitan, semuanya menarik hati sahabat-sahabat yang 
lain. buat datang ketempat itu. Akhlak mereka tinggi,tinggi, sehingga 
semua ·orang ingin hendak hidup sebagai mereka juga. Yang paling 
ternania di-an tara mereka itu ialah Abu Huralr,.Ji. · 

Lantarari kedudukan Ahlus-Shuffah itli dalam riwayat kehidupan 
rohani Islam, maka ada jugalah orang yang mengatatcan .bahwasannya 
kalimat Shufl dalam Dmu Tuauf diambil . dari pada pondokan ahU 
Shuffah itu. Meskipun pada hakekatnya tidaklah kena pengambilan 
itu. · 

Lain dari mereka tersebutlah perkataan tentang Tamtn Al·Duy. 
Yaitu seorang sahabat Nabi s.a.w. yang dthulunya memeluk. agama 
:Nashrani dan kemudian percaya kepada Islam. Beliau banyak sekali 
menget'jakan Tahajjud (8). Ayat yang senantiasa diulang·ulangnya 
ialah: · · 

XVIII 

'' Apakah menyangka orang yang melukal jlwa denaan berbuat 
jahat, bahwa hldapnya akan Kaml aerupakan clengan Ot'IUII Y&lll 
berlman dan beramal saleh? Salah sekali persaq.gka:an itu." (Surat 
Jatsiyah ayat 21). 

XIX 

Atau di-bacanya pula ayat Tuhan: "Dan meqfadlkan Allah akian 
langlt dan buml den.gan kebenaran, dan kelak alwa dlberl gau.Jarang . 
'tiap-tlap dJrl kal'ena usahanya, dan tldaklah mereka ~ teranlaya." 
(Ayat berikutnya dalam surat itu juga). 

Abu 7A~" AI-Ghiffarl pun adalah seorang pemimpin Rohani yang 
besar sekali. Yang memeluk · agama Islam termasuk orang yang 
pemulaan, yarrg ketika masuk Islam itu di-siksa dan di-aniaya. Tetapi 
keislaman telah melekat dihatinya dan tidak dapat diuangkai lagi. 
Ketikll dilihatnya bahwa Mu'awlyah bin Abl Sufyan di-negeri Syam 
menjadi Gubernur telah tertarik kepada kemewahan hidup _ dan 
mengumpulkan harta rampasan, sehingga msyarakat telah lupa akan 
tujuan Islam yang sejati dan tenggelam dalam kekayaan harta-benda, 
yang menyebabkan 'lalai beragama, maka dengan terang-terang beliau 
telah menyanggah. Dan beliau bersedia diasingkan dari masyarakat 
oleh Khalifah Utsman bin 'Affan kesuatu desa yang bemama Ribzah 
karena keyakinan beliau yang sedemikian itu. 

Huzalfah bin AI-Y aman dilukiskan kehidupannya itu oleh Abu 
Na'lm demikian: "Pada lahir dia kelihatan hidup miskin dan sengsara, 
tujuan hidupnya hanya dua perkara. Pertama lurus menuju Tuhan 
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(lnabah)-(9) dan ke-dua menyelidiki diri sendiri dan menyesali dosa." 
Kadang-kadang sampailah kehidupan Zuhud itu kepada puncak

nya, sehingga nyaris keluar dari pada garis tuntutan Islam. Maka pada 
suatu masa adalah Nabi Muhammad s.a.w. memberikan Khotbahnya 
yang sangat mendalam melukiskan tujuan Akhirat yang mumi. 
Sehingga lantaran pengaruh Khotbah itu ada sahabat itu yang · 
bcyrazam (10) tidak hendak kawin lagi. Dan . setengahnya hendak , 
bangun sembahyang Tahajjud setiap malam. Salman AI-Farla pada 
suatu malam tidur dirumah sahabatnya Abu Dania'. Tiap-tiap Salman 
tersentak dari tidutnya, dilihatnya Abu Darda' masih duduk sem
bahyang, dan s~bahyang, sehingga beliau tidak pergi tidur bersama 
isterinya. Rupanya Abu Darda'pun telah tertarik p~la oleh hidup 
demikian. Tetapi Salman membantah kelakuan sahabatnya itu. 
Janganlah keinginan diri sendiri saja yang diperturutkan, hendaklah 
ingat pula isteri. Adapun Salman sendiri, dia tidur enak lebih dahulu. 
Setelah sepertiga malam, baru dia bangun. 

Besoknya hal ini disampaikannya kepada Rasulullah s.a.w. 
Mendengar hal ini, dikumpulkannyalah sahabat-sahabatnya itu dan 
beliau berpidato, bahwasannya semuanya ini mempunyai hak atas diri 
kita. Hak Tuhan tnesti kita bayar, hak isteripun mesti kita bayar, dan 
hak mata buat tidurpun mesti kita bayar. Aku sendiri, - kata Nabi -
Iebih saleh dan lebih taqwa. Tetapi aku bayarkan hak-hak itu dengan 
sebaik-baiknya. Adapun maksud setengah tuan-tuan hendak puasa 
setiap hari, tidaklah baik, dan maksud hendak sembahyang setiap 
malam · tidaklah baik. Dan hidup tidak beristeri, bukanlah ajaran 
sunnahku (11). "Barangsiapa yang meninggalkan sunnahku itu bukan
lah tergolong ummatku" 

Kalau tidak dilerai dengan itu, rnaulah mereka memperturutkan · 
kata hati yang demikian terus-terusan. 

Apa sebab jadi demikian? 
ItQ bukanlah pengaruh dari yang lain, melainkan karena pengaruh 

darl rayuan Al-Qur'an itu sendiri datam telinga orang yang budiman. 
Bacaannya sajapun mempenganthi, kononlah isinya. Kononlah 

kalau kita tabu kuasa bahasa Arab. Sebagaimana terse but dalam 
Qur'an: 

"Seeunuah orana yaq bedman ltu lalah onua yaq apllbDa 
clllebUt nama Allah, mmyerabWI bad menka du bOa dlbaeakua ayat 
Tnlum menambah aba lman ~k81 dan kepada Tuhan menb 
bertawakkal." [AI-Anfal, ayat 3]. 
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B A B III 

PENGUPASAN AHLI-AHLI PENGETAHUAN 
TENT ANG TASAUF .ISLAM 

I 

Kupasan dan penyelidikan ahli-ahli pengetahuan tentang asal-usul 
dan pengarnbilan Tasauf Islarny, yang menganjurkan bidup kerohanian 
itu; sarnpai sekarang rnasih saja belurn selesai. Berbagai pend~pat 
telah dikemukakan. Setengahnya rnengatakan bahwasanr.ya sumber 
pengambiJannya adalah sernata-mata agarna Islam belaka, Qur'an dan 
Hadits. Dan banyak pula Orientalist Barat berpendapat bahwa pokok 
pengarnbilannya ialah ajaran Persia, atau Hindu, !ltau agama Nashrani 
atau , Filsafat Yunani. Dan ada yang berpendapat, surnber Tasauf 
Islamy ialah dari sernuanya itu. 

Maha Guru dan penyelidik Maslgnon rnenyatakan bahwa apti-abli 
penyelidik 'lbnu Keislaman (Islamologie) rnasih saja belurn dapat 
menetapkan garis besar petpaduan fikiran dalam rnasalah ini. Kata 
beliau: "Menstudie polc:ok arnbilan Tasauf Islam, sampai sekarang 
Ahli-ahli penyelidik Ilmu Islam golongan lama tertegun menyelidiki 
sebab-sebab perselisiban yang besar dalam kepercayaan kaurn Tasauf 
yang rnendasarkan kepercayaan kepada "Kesatuan Segala" (Pantbeis
me, · Wibdat ul Wujud) dalarn puncak kemajuannya dalarn Mazhab 
ahli · Sunnah · yang sahib. Oleh sebab itu mereka berpendapat 
bahwasanya Tasauf adalah rnazhab kemuukiUl ke-dalarn Islam, 
diambii dari salah satu; baik dari rnazhab Rohbanlat-(12) yang ada di 

· Syarn (rnenurut pendapat Maha Guru Marx), atau dari mazhab 
zneo-Platonisme, atau dari Zatasustra Persia, atau dari Veda 
Hindustan (menurut pendapat Maha Guru Jones). Tetapi Prof. 
Nickolson sangat keras mernbantah pendapat yang rnengatakan bah.wa 

· Mazhab Tasauf itu ajaran lain yang terrnasuk kedalam Islam. Kita 
· mernperhatikan dengan seksama bahwa sejak lahirnya agama Islam 
kehidupan Tasauf itu tela.h timbul dalarn kalangan Muslimin sendiri 
katena rnernbaca Qur'an dan Hadits. 
Pernbacaan itu telah rnempengaruhi akan hidup mereka, sehingga 
mernbawa beberapa kejadian, dan rnengantarkan penganut-penganut
nya rnenuju beberapa tingkat kesempumaan hidup. - Demikian 
Masignon . . ·(•) 

(•) Ensiklopaedi Islam. tentang '"Taaauf'. 
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II 

SUMBER KE-ISLAMAN 

Kaum Shufi itu sendiri, atau golongan Islam yang tidak masuk 
ke-dalam salah satu mazhab. · 
Kerohanian yang membantu pendirian mereka, berkata babwasanya 
pokok ambilan hid up kerohanian itu ialah agama _Islam sendiri. 

· Pertama Qur'an, ke:dua Hadits Nabi dan ke-tiga, yang tidak kurarig 
pentingnya ialah kehidupan Nabi s.a.w. itu sendiri, dan juga 
kehidupan para sahabat.sahabatnya. Sebagaimana telah dijelaskan 
terlebih dahulu tadi. 

Beberapa contoh cara pengambilan. 

XXI 
. . 

1- "Tidaklah engkau yang melempar ketlka engkau melempar ltu, · 
melaJnkan ADah-lah yang melempar." (Al-Anfaal, ayat 17). 

Menurut pendapat kaum Shufi, ayat ini adalah dasar yang kuat 
sekali dalam hidup kerohanian. Beberapa soat' besar' dalam tingkat
tingkat perjuangan kehidupan dapat disimpulkan ke-dalam ayat ini. 
Yang "melempar" bukanlah Muhammad, melainkan Tuhan. Gerak 
dan gerik tidaklah ad;\ pada kita, melainkan dari pada Allah 
semata-mata. Kita bergerak dalam kehidupan ini hanyalah pada lahir 
belaka. Tidak ada yang terjadi kalau tidak izin Allah. Seorang hamba 
Allah dengan Tuhannya, hanyalah laksana sebuah Qalam dalam 
tangan seorang penulis. Menulis karena digerakkan saja. Yang 
dituHskan tidak lain dari pada kehendak si penulis. 

XXII 

2- ''Tuhan ~ adalah Nur [cahaya] dart langlt dan buml." [Surat 
Nur ayat 35]. 

Jadi adalah. NUR itu meliputi dan ADA pada segala sesuatu, baik 
dilangit atau di-bumi, atau dimana saja. · 

XXIII 

3- "Kemana IN\Ja up enaba belrpalioa, dlanalah ..... Allali". 
[Surat -Baqarab, ayat 115]. 

Pada ke-dua ayat itu U.. Shufi berpegang teras bahwasanya 
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alam ini adalah "Kesatuan Semesta". (Wahdat ul Wujud), atau 
"Kesatuan Kesaktian" (Wihdat usy Syuhud), dan Allah itu Tajalli 
pada segenap makhluknya. 

Kaum Shufi mendasarkan kehidupan kepada semata-mata cinta, 
yaitu cinta Allah kepada makliluknya dan cinta makhluk kepada 
Tuhannya. Suatu ayat sangat mereka pegang dalam perkara ini. 

XXIV 

"W ahal orang-orang yang percaya, kalau seldnuya kamu murtad 
darl pada agama Allah, maka akan dldatangkan Allah suatu kaam 
yang Allah clntal dam mereka clnta pula kepada Allah, ntel'eiJdahkan -
dirt bagl yang berlman, megah bagl yang kaflr, /beljlhad pada Jalan 
Allah, dan tldak meraaa gentar kepada celaan orang yana mencela. 
Demlklanlah karunla Allah yang dlberlkannya kepada baranplapa 
yang dlkehendakl-Nya, dan Allah Maha Luaa d:m Maha Meaaetahul". 
(Surat Al-Maidah, ayat 54). 

XXV 

4. "'lldaldah meUhat orang-orang_ y.ang kaftr bahwuanya lan&ft dan 
bwnl adalah ..,salng, lala KamJ plaahkan ke-duanya". (Surat Anbiaa', 
ayat 3). 

Kaum Shufi mengnatkan pendiriannya dengan ayat ini, bahwasa
nya asal mul~nya segenap kejadian ini ialah : "Al-Haqiqatul 
Muhammadiyah", itulah dia "Ta'ayyun Awwal"- (13) ketentuan 
pertama dari segenap ketentuan yang Tinggi dan yang Rendah. 
Kemudian itu barulah dipisah-pisahkan diantara satu dan lain, 
diantaranya ialah pisahan langit dengan bumi. 

Pokok ajaran kaum Shufi ialah : "Segala suatu terikat dalam 
Kesatuan Raya, tidak ada perpisahan. Adapun perpisahan itu 
hanyalah pada rupa dan wama belaka. Adapun hakikatnya ialah Esa, 
dan tangkai segenap kejadian ialah : "Hakikat Muhammadiyah", dan . 
Nor Muhammad adalah somber segala yang jadi". 

Setelah duduk kepercayaan seperti ini, barulah menurut pandang
an-pandangan kepada perjalanan hidup, yaitu taubat, tawakkal, sabar 
dan taammal; artinya senantiasa memperhatikan segala yang- dijadikan 
Allah, . (Zikr), ber'ibadat dan Zuhud, yaitu tid.ak menaruhkan perhatian 
kepada dunia. , · 

Ayat-ayat Qur'an yang senantiasa mengg.erakkan perhatian kaum 
Shufi ialah penjelasan-penjelasan tentang taubat, tentang lltlahfar 
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(minta ampun), tentang sabar tentang zikir, tentang yakin'· Pandangan 
kepada dunia itu tidak lain h~nyalah senda-gurau dan pennainan sajg, 
perhiasan yang tidak kekal, berbangga-bangga tentang kelebihan diri 
masing-masing, tentang harta-benda atau kemegahan turunan. Lak
sana hujan turun yang mencengangkan orang yang lalai dan 
menyangka hujan itu akan menyuburkan sawah .Jadangnya. Demi 
kemudian temyata hujan itu sangat lebat membawa banjir besa.r, 
ditimpa dan dihanyutkannya segala tanam·-tanaman, sehirigga jadilah 
gu~n tandus yang kersang. Dan di Akhirat terbentanglah dua jalan, 
pertama azab siksa yang pedih, ke-dua ampunan dari Allah dan 

· keredhaan-Nya. · . 
Kehidupan 'menurut ajaran ka'um Shufi yang dikuatkannya dengan 

bagai ayat dalam Qur' an adalah tipu daya belaka, tidak boleh 
dipergantungi. Orang harus insyaf memegangnya, supaya jangan 
terpegang· api. ·Orang mesti insyaf menelannya, karena dia adalah 
laksana makan jeruk yang pahit periinggalannya, awalnya manis, 
akhitnya pahit> (Dunia pahit peninggal). Banyak orang yang dihimbau 
dan dirayunya, lalu lupa akan perjalanan hidupnya, diturutinya belaka 

. seruan itu, tetapi akhirnya·tidak didapati apa-apa . 
. Orang-orang yang beriman haruslah jangan lupa akari janji Allah 

yang sejati, ·dati yang benar. Dalam · menyempumakan janji Tullan itu 
manusia akan diperdayakan oleh seruan hidup keduniaan yang fana. 
Sebab itu mereka disuruh berhati-had sangat. 

Pandangan yang seperti ini kepada dunia, apabila diperhatikan 
buku-buku bum Shufi' dan yang menganjurkan hidup Kerohanian, 
sama sekali didasarkan kepada 'berbagai-bagai ayat di dalam Qur'an. 
lnll!b pokoknya. Sesudah itu ·baru mereka ambit dasar dari pada · 
Hadits Nabi. Atau perbuatan Nabi dan sahabat-sahabatnya atau 
Jcehidupan _ orarig-orang yang utama, atau Nabi dan sahabat-sahabat
nya·' atau" kehidupan ·. orang ·terdahulu. Karena dalam pokok ajaran 
lgama Islam,::sen;..ua Nabi-Nabi itu adalah Nabinya : · Dua Puluhlima 
biliuigaif Raslil> Dan akhir sekali mereka kemukakan beberapa hikayat 
· atau ceritera•cerltera yang diteriina tentang kehidupan sedemikian itu. 

Da5ar 'yang b-dua ialah Hadtts Nabi. Terutama Badltl Qadly, 
yaiju suatu Hadits istimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad, 
seatan~akan Tuhan sendiri yang bercakap dengan dia; sedang orang 

- ~a.n·.biasa' dapatlah membedakan .bunyi Al-Qur'an, Hadits biasa atau 
~tts Qudsy jika didengamy~. Sebuah Hadits Qudsy itu yang sangat 
dipegang oleh kaum Shuti ialah Hadits "Kuntu Khanzan MakhfiyY&n": 
·~Adalah _ akq suatu perbendaharaan yang tersembunyi, mak-a inginlah 
·Atu sU:paya diketahui siapa Aku, maka . Ku-jadikanlah makhluk-Ku~ 
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Maka dengan Akulah mereka mengenal Aku". . 
Kata Shufi Hadits inilah pokok dasar kecintaan kepada :bahi yang 

sejati. Dahi adalah mabda', permulaan segenap kejadian, yang ,awalnya 
tidak ada permulaan. Allah saja yang Ada, dim. tidak ada yang lain . 
sertanya. Dan ingin supaya zat-Nya dilihat, pada sesuatu yang b~ka~ 
zat-Nya, sebab itulah dijadikan-Nya segenap kejadian (Al-Khalk). 
Maka adalah alam ini laksana kaca yang terang benderang yang di 
sana dapat dilihat Zat Allah. 

Jalan berfikir demikian itu terlukis dalam kita~-kitab · mereka. 
Itulah dasar Wihdat ul Wujud. 

Kehidupan dan alam penuhlah dengan rahasia-rahasia .~ersem. 
bunyi. Demikian kata kaum Shufi. Rahasia-rahasia itu tertUtup oleh 
dinding-dinding. Diantara dinding itu ialah· 1tawa nafsu kita sendiri. 
Keinginan akan hidup dan dunia. Tetapi ~abasia itu mtingkin terbuka 
dan dindmg (hijab) itu mungkin tersimbah dan kjta dapat melihat atau 
merasai atau berhubungan langsung dengan yang terahasia, asal kita 
sudi menempuh jalannya. Jalan itulah yang mereka namai Thariqat. 

XXVI 

Menurut sabda Tuhan : "Dan babwa jlka · mereka tetap [latlqa
mah] menempuh Jalan ltu [tharlqat]; a.anuaJmya akan Kaml bed 
mlnum mereka dengan air yang mellmpah-Umpah". (Surat Al-Jinn 
ayat 16). 

Hadits Qudsy yang ke-dua, sebagai dasar dari pada menegakkan 
thaqat ini ialah Hadits Taqarrub (mendekati Tuhan) : 

XXVII 

"Senantlasalah hambaku mendekat kepadaku deqan amal-amal 
yang nawafll, •hlnu• Akn clntallah akan ella. Maka blla Alai telah 
clnta kepadanya, Jadllah Akn meadengarkannya, YIIDI clenpn ella 
mereka mellhat. Jadllah aku Udahnya, yaq deD&an ella mereka 
berkata-kata. Jadllah aku tangannya, yaq dsnami ella mereb 
m~u~. ' 
Jadllah aku kaklnya, yang dengan dla mereka beldaJa. Deagan Aka "" 
mereka mendeqar, dengan Akn mereka beralml, dmgan Aka mereb 
memukul dan dengan Aku mereka be-:jalan • • • . • • • " 

Hadits inilah yang menimbulkan zauq (rasa), wajd (kerinduan) 
dalam hati pengikut Shufiyah. Inilab kebun mereka yang subur, telaga 
mereka yang bening jendh, yang penuh dengan · arti Kesatuan, 
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:oehingga terdapatlah fana, · artinya lenyap hamba ke dalam Tuhan, 
lenyap pencinta ke dalam yang dicintai, lenyap makluk ke dalam Haq 
(yang Benar). Bila telah tercapai ini, -kata mereka- sampailah Insan 
ke dalam martabat Ro~ani yang sangat tinggi ~J,ilainya. Kesatuan 
Ma'bud dengan 'Abid. (Yang menghamba kepada yang dipethamba) . . 

Hadits : "Man 'Arafa aa&ahu faqad 'uafa Rabbabu" (barang 
siapa · yang ·men genal akan dirinya, niscaya kenaliah dia akan 
Tuhannya). , 

Meskipun Hadits ini di-jarah (di-keritik) oleh ahli Hadits, 
dikatakan tidak baik sanad penerimaannya, namun Hadits ini tidak 
dilepaskan selama-lamanya oleh kaum Shufi. Sebab dalam undang
undang mereka berfikir, yang penting ialah rasa yang terkandung 
dalam Hadits, bukan sanad (14) Hadits. Walaupun sanadnya lemah, 
kalau rasa yang terkandung dalapt Hadits itu sesuai dengan kejadian, 
apatah salahnya memakai Hadits itu. 

Menurut keterangan mereka, maksud Hadits itu ialah /: "Barang 
siapa yang kenai akan dirinya, bahwa diri adam (tidak ada), maka 
sudahlah ada persediaan akan mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang 
Wujud, Yang Atla. 

Tetapi ingatlah perbedaan ilmu Yang Ada orang Tasauf dengan 
ilmu Yang Ada (Ontologie) orang Filsafat. Orang Filsafat mencari 
Yang Ada denga.n ilmu Wetenschap, penyelidikan, logika, dialectika. 
Tetapi orang Tasauf mencari Yang Ada ialah dengan "lsyraaq", yaitu 
sinar kebatinan. 

Sebuah Hadits Jagi yang sangat mereka jadikan pedoman ialah 
sabda Nabi : "Musuhmu yang paling besar ialah dirimu sendiri, yang 
ada dalam badanmu". Dengan berdasar kepada Hadits inilah m~reka 
melakukan mqfahadah (perjuangan batin), dadhah (Jatihan jiwa), 
muhuabah (menghitung·hitung laba rugi hidup): "Hudbu qabla an 
tuh•••abu". (hitunglah olehmu dirimu sendiri, sebelum kamu dihi-

·tungl"). 
Sebuah Hadits lain mmereka jadikan kebanggaan dan suluh 

dalam hidup. Mereka merasa amat berbahagia, karena baik sangka · 
(Husnuzh-zhan), bahwa merekalah yang dituju oleh Hadits itu, yaitu : 
"Sesungguhnya di dalam hamba Allah yang sebanyak itu, adalah . 
beberapa manusia. Mereka bukan Nabi-Nabi dan bukan orang-orang · 
syahid. Tetapt Nabi-Nabi dan syahid sendiri merasa kagum dihari 
Qiyamat melihat tempat mereka disisi Allah", · 

Maka bertanyalah seorang .sahabat: "Siapa kaum itu, dan apakah 
amalan yang telah mereka kerjakan, ya Utusan Tuhan. Semoga 
kamipun mencintai dan meriadui merekal" 
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Utusan Tuhan menjawab : "Itulahkaum yang cinta mencib.tai 
sesama mereka . dengan Ruh Allah, Yang Maha Mulia dan Maha 
Tinggi. PadahaJ,mereka bukan dari satu keluarga keturunan dan 'tidak 
ada pada mereka harta benda yang dapat beri, memberikan diantara 
mereka. Dan Allah, diwajah mereka memancarlah Nur, mereka tegak 
pada mimbar dari pada Nur. Mereka tidak pemah merasa takut, 
walaupun manusia ketakutan. Mereka tidak pemah merasa dukacita, 
walaupun man usia lain merasa dukacita." · 

Setels.h itu Nabi membaca ayat : "Sesungguhnya WaJi-Wali Allah 
itu tidaklah ada kekuatan atas mereka dan tidak ada pula dukacita". 

Kaum Shufi baik sangka, bahwa merekalah _yang dituju oleh 
Hadits ini dan ayat yang dibacakan Nabi itu adalah dasar hidup 
mereka. 

Beberapa orang Ulama Ahli Sunnah, yang tidaJt sama sekali 
menyetujui jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum . Shutl, sebagai lbnu 
Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, demikian juga Al-Harawy, dan 
beberapa Ulama lain telah mengarangkan bukti-buku yang sejalan 
dengan ini. Diantaranya ialah -''Iqasatul Lahfaan", "Al-W abU Ush-
Shaib", "Madarij us Salikin dan lain-lain. · ' 

Dengan inilah dapat kita menyatakan pokok-pokok dasar yang 
menentukan bahwasanya sumber telaga yang pertama, diambU 9leh 
kaum Shufi, penganjur dari Hidup Kerohanian, menjadi dasar 
pendirian. Yaitu Qur'an; Hadits Nabi, perb.uatan Nabi dan pandangan 
hidup serta peraktek hidup dari sahabat-sahabat dan orang-orang 
Ulama dalam Islam. 

III 

PENGARUH-PENGARUH LAIN ATAS HIDUP 
KEROHANIAN ISLAM 

1. Pengarub Hin du 

Tidak sedikit ahli-ahli penyelidik yang menyatakan pendapat 
bahwa hidup' kerohanian Islam itu berasal dari ajaran agama Hindu. 
Di dalam tahun 1938 kami telah membuka pertukaran fikiran diantara 
penulis-penulis Islam dalam Majalah Pedoman Masyarakat, tentang 
soal ini. 

Orang yang menguatkan adanya }>engaruh itu berkata : "Penga
ruh itu terang ada, bilamana diperbaftdingkan persamaan-persamaan 
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yang banyak terdapat diantara pandangan hidup atau peraktek 
melakukan di dalam kitab-kitab suci orang Hindu, baik dalam dasar 
kepercayaan, atau di dalam ucapan-ucapando'adan nyanyian-nyanyian 
agama. Demikian juga .amalan ahli-ahli agama Hindu, dengan 
Yoganya, latihan ibadatnya, tafakknrnya, zikirnya dan ma'rifatnya". 

Seorang pengarang dan pengem_bara Arab yang terkenal amat 
memperhatikan dan mempelajari Kebudayaan tJindu, bernama Abdul 
Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Bairuni (351 - 440H = 962 -
1049M). Dia telah menyelidiki Kebudayaan Hindu itu sampai dalam, 
sampai dipelajarinya bahasa Sansekerta. 
Lama dia berdiam di tanah India, dikarangnya sebuah kitab bernama 
"Tahqlqu Ma m Hindi min Muqauwalah, maqbulatin fll 'aqU au 
Marzulah". - (Penyelidikan tentang hal-hal di India, yang diterima 
atau yang ditolak oleh akal). Dalam buku itu ditulisnya panjang dan 
Iebar tentang ilm~ pengetahuan, kepercayaan, ibadat, keagamaan dan 
filsafat India. Bukan saja suatu pandang selintas· Ialu, bahkan masuk 
juga kepada pengupasan dan perbandingan. Diantara dasar fikiran 
India dan dasar fikiran Yunani. Demikian juga dengan amalan dan 
kehidupan ahli-ahli Tasauf. Beliau banyak memberikan pertimbangan 
bahwasanya kehidupan Yoga di India banyak sekali persamaannya 
dengan kebidupan dan riadhab kaum Sbufi. 

Kaum Orientalist yang menguatkan pendirian bahwa Hidup 
Kerobanian · Islam itu terpengaruh besar sekali oleb Kebudayaan 
Yunani dan Yoga Hindi dengan ahli Tasauf, berkata : "Orang yang 
telab mengbadap seluruh perhatiannya kepada Sebab Yang Pertama, 
senantiasa berusaha bendak menyerupainya sedaya upaya. Dia bersatu 
dengan Dia, hila telah melepaskan segala pengantar, ditinggalkan
nya segala sangkut-paut dan pengbambat". 

Artinya, - menurut keterangan itu, seorang yang telah menye
diakan diri inencari Yang Ada, berdaya bendak bersatu dengan Dia. 
Tidak dihambat dan diriritangi oleb apa juapun. Dalam pandangan ini 
terdapat persamaan beberapa ahli Filsafat Yunani, abli Hikmat Hindi, 
dan ahli Tasauf Islam. 

Lain dari itu iillab tentang kepercayaan akan adanya Tanasukh 
(reincarnatie), yaitu kemungkinan berpindahnya suatu rob dari satu 
badan ke badan yang lain. Orang Hindu menamainya Karnia. Karma 
itulah pokok kepercayaan agama Hindu. Artinya, kalau tidak percaya 
akan adanya Karma, bukanlab Hindu. Karma pun ·bisa jelma; yaitu 
suatu rob . memakai tubub yang bukan tubuh insani boleb juga tubub 
binatang, sebagai ular, (ini yang banyak, sebingga mereka sangat 
memuliakannya), kera, (Hanoman), lutung (ingat Lutung Kasarung), 
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dan lain-lain. Dan sapi adalah penjelmaan dari agama Hindu, dengan 
berbagai filsafatnya yang mendalam, membela kesucian sapi (*). 

Al-Bairuni meneruskan kata perbandingannya tentang persamaan 
· poko~ kepercayaan lUnDa dan Jelma Hindu itu dengan Mazhab orang 
Shufi, yang berkata, bahwasanya dunia ini adalah diri yang tidw:, dan 
akhirat diri yang bangun. Dan setengah . . dari mereka (orang Shufi) 
memungkinkan Hmal, menjelma yang haq pada tempat-tempat sebagai 
langit, arsy, dan kursi. Dan setengahnya pula memungkinkannya 
kepada sekian alam, dan binatang, dan kayu-kayuan dan barang
barang bras Oamadaat). Mereka namai itu AlwZahar al KaiD. 
(Pemyataan 54'mesta). Kalau itu telah mungkin, maka jelmaan rob dari 
satu bad~ ke badaa lain, tidaklah perkara yang dapat ditolak lagi. 

Setelah itu Albairunai memperbandingkan tentang cara-cara 
melepaskan diri dari. pengaruh dunia ini. 
· Nafs, diri, Aku, ingsun, ich, · sekarang terikat kepada alam. 
Terikatnya itu ada sebabnya, ialah jahil. Untuk melepaskan ikatan itu 
ialab dengan penaec.buu (ilmu), dengan · peqenalaa (ma'rifat). 
Sebagaimana tersebut di dalam (ilmu kitab "Pateagel" i "Menya
tukan fikiran kepada kesatuan Allah, memalingkan seseorang dari rasa 
yang lain dari yang ditujunya. Siapa yang menghendaki Allah, niscaya 
dia menghendaki pula agar segala makhluk beroleh kebajikan dengan 
tidak. ada kecuali~". 

_Kemudian itu dia berkata pula : "Barang siapa yang sampai 
kepada tujuan ini, maka kekuatan jiwanya akan dapat mengalahkan 
kekuatan badannya". Lalu disebutkan delapan macam keistimewaan 
kekuatan jiwa ltu. 

· Oleh Al-Bairuni kemudiannya diadakan pula perbandingan kaum 
Shufi itu. Katanya : "Seumpama ini pulalah yang diisyaratakan oleh 
kaum Shufi tentang orang yang arif apabila telah sampai kepada 
maqam mat.rlfat. Kaum Shufi itu - katanya menda'wakan bahwa dia 
mendapa:t dua rob. Rub qadim, yang tidak berubah dan selisib. 
Dengan dia dapat mengetahui yang ghaib, berbuat yang luar biasa; 

. dan kedua Rub Basyariyah. Yaitu roh manusia biasa, untuk berubah
rubah dan untuk kejadian. 
. Setelah itu Al-Bairuni memperbadingkan pula teritang kesamaan 

diri dengan yang dicari, diantara Hindu dan Tasauf Islam. Setengah 
dari inti-sari ajaran ''Patenggel", · bahwa mendirikan upacara-upacara 

{*) Dalam -. tahun 1950 seorang Resl berangk:at darl India tc Ball bcnnabud me-. 
perbalki teagamaan Hindu dl Bali, yang mestlpun telah beragama Hindu tapa· 
nya maslh matan daglng sapl. . · · 
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ibadat ke-a$amaan, sembahyang, puasa dan lain-lain, .tu, bU:kanlah· 
jalan ·untukmencapai babagia (sa'adah) bagi· manusia. Ialan mencapai 
bahagia hanyalah dengan zikir dan ta'arnmul kelaknya akan membawa 
dirinya bersatu dengan TUhan dan dengan seluruh yang ada (Alkaum) 
-(15). Karena pada hakikatnya semua itu adalah SATU. . 

· , Mazhab Patenggel adalah satu mazhab Shufi yang amat menda
lam. Tiangnya ialah Khalawat dan bersuni diri. Tapa; samadi, zahud 
dan tiap-tiap apa juapun !atihan jiwa, yang menyebabkail fana 
manusia, walaupun dari dirinya sendiri. Waktu itulah dia mencapai 
bahagia. Tidak ada di atasnya bahagia lagi. Ketenteraman yang 
· menja:di puncak dari segala ketenteraman. 

, Kata Al-Baituni : "Mazhab Patenggel inUah yang dipakai oleh 
kaum Shufi tentang mencari AL-HAQQ". Dengan kata mereka. : 
"Selama · engkau masih memberi isyarat, tidaklah -engkau meng
ESA-kan, sebelum A.L-HAQQ menguasai isyaratmu, dengan fanaanya 
diri engkau. Maka tidaklah tinggal lagi yang' memberi isyarat, dan 
tidak p~a isyarat itu sendiri". - (Yang memberi isyarat dengan yang 
diisyaratkan ~elah satu, "penyalin"). Dalam perkataan mereka (kaum 
Shufi) didapat juga kata-kata tentang penataan. Sebagaimana seorang 
Shufi' ketika ditanya tentang · AL-HAQQ itu, telh menjawab : 
"Bagaimana · saya akan dapat menjelaskan siapa DIA. SAY A itu 
dengan SA. Y A dan SAY A dengan di mana. Kalau saya kembali, 
dengan kem~ali· itulah .saya terpisah.' Kalau saya lalai, dengan lal.ai 
itulah saya d~gankan. Dan dengan BERSATU baru saya mera5a 
tenter~"· · · . · 

Dan Abubakar Syibli berkata pula : "Lepaskan segala-galanya, 
niscaya engkau satnpai · kepada kita dengan segala·galanya. Engkau 
ada, perka~aran engkau:· dari kam.i : Perbuatan engkau perbuatan 
tami". 

Dan sebagai Abu Y azid Bustami ketika ditanyai orang : "Dengan 
· apa engkau capai apa yang telah ,engkau capai ini?" - Dia menjawab 
: "Saya menyilih dari diri saya send~, sebagai ular menyUih dari 
k,ulitnya, keiriudian itu saya lihatlah zat saya · sendiri. Maka temyatal~ 
bah.asanya SAYA ialah DIA". 

De_lilikianlah beberapa contoh-contoh d~ perbandingan yang 
dikemubkan oleh Al-Baituni, tentang FUsafatYunani, . Hikmat dan 
Kt?budayaan: India, ditambah )agi dengan Neo-Platonisme, semuanya 
dibanding-bandingkalinya dengan Mazhab Tasauf Islam itu. Ditulis
nya panjang Iebar dalam · buku itu. Banyak s.arjana l¢t$-Tim.uran yang 
mengambU perbandingan-perbandinaan . yang dikemukakan oleh Al
Bairuni ini untuk ·m~netapkaD pendirian bahwa sumber ·Tasauf Islam 
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ialah dari Hindu. Atau terpengarUb olehnya. Diantara yang berpen
dapat demikian ialah Horten, Blochet, · Mulgnon, Goldziher, Brown, 
O'leary dan beberapa orang yang lain lagi. 

Masignon berpendapat bahwa penyelidikan atas perkembangan
perkembangan yang membawa masuknya Halakah-halakah - (16) 
zikir di dalam bermacam-macam Thariqat Shufi yang akhir-akhir, 
menunjUkkan menjalarnya pengaruh thariqat-thariqat Hindu ke dalam 
Tasauf Islam. · 

Brown berkata : "Nyata sekali dalam beberapa hal persamaan 
Mazhab Tasauf yang bermula dengan. beberapa Mazhab Hindu, 
terutama ajaran Vedantara. (*) 

Tetapi kata beliau, meskipun persamaan itu jelas, hanyalah · 
mengenai kulit. Adapua IBI tetap berbeda. 

Goldziher; berpendapat bahwa hikayat Ibrahim bin Adham, yang 
dahulunya anak raja di Bukhara, dan meninggalkan singgasana lalu 
memUih hidup Zuhud adalah saduran dari hikayat Buddha. Tasbih itu, 
kata beliau diambU dari agama Buddha. (**). · 

O'leary, berkata bahwa tidaklah boleh diabaikan saja menUik 
bagaiman pengaruh Buddhisme dalam Tasauf Islam. Sebab ajaran 
Buddha itu memangnya telah tersiar dinegeri-negeri Persia dan di 
bel~kang sungai Dajlah-Furat di zaman JahUiyah. Di Balakh sebelah 
Selatan Khurasan terdapat sisa ma'bad-ma'bad agama Buddha. Tetapi 
beliau kemudiannya mengatakan bahwa pengaruh itu tidak sampai 
begitu besar hingga mengenai isi. Perserupaan ajaran Nlrwana Buddha 
dengan Fa:naa Tasauf, hanyalah pada kulit. 

Nlrwana ialah ajaran yang menggambarkan bahwa jiwa manusia, 
hUang lenyap sendirinya dalam ketenteraman yang tnutlak, tidak 
terganggu lagi .oleh indra dan syahwat. Tetapi ajaran Fanaa dalam 
Tasauf, ·meskipun juga meniadakan diri, namun dia memandang 

(*) Vedantara,.adalah satu ajaran Hmdu Kuno yang diambil dari Veda (Weda), yaitu 
Jdtab suci bangsa Aria, ditulis dalam bahasa Sansekerta: Veda artinya ialah menyelidild 
yang tidak diltetahui dengan jalan agama. Vedanta, artinya penyempurnaan Veda. 
Kitab-ldtab Veda itu isinya penuh dengan do'a, mantra dan wirid, sebagai kebaktian 
ltepada Yang Ma.ba Kuasa. V edantara berdiri pad a k.lra-kira lima Abad sebelum Masehi. 
Veda adalah sendi Utama dart . pada agama Brahmana. Mula-mulanya hanya seinata
mata hendak mempelajari Veda dan memberinya syarab. Akhirnya telah menjadi suatu 
F'dsafat yang klan lama !dan mendalam. Pendeknya yang utama ialah "Kesatuan 
Semesta" (Panthelsme Wihdad ul Wujud). Segala yang ada ini hanyalah Maya 
(bayqan thayal, dari Yang Esa, yaitu Brahman. Brahman ada pada setiap ...... dla 
lanjut "Segala segala sesuatu ialah Brahman. 

~"> ElnsUdopeedi Islam, tentana "Ibrahim". 
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kepada ke-kekalan yang tetap, dan tetap ada dalam· menyaksikan dan 
merasa lezat cita keindahan Tuhan (Jama'l llahi). Akhirnya: O'leary 
menyatakan bahwa memang ada perserupaan, tetapi bukan dengan · 
Budhisme, melainkan dalam ajarari KESATUAN ,SEMESTA, sebagai 
tersebut dalam V ecJa. 

Jalan yang sama (parelel) tentang KESATUAN SEMESTA 
· diantara Tasauf Islam dengan Brahmana inilah yang mendorongkan 
kcbanyakan sarjana mengatakan bahwa Tasauf Islamy, tidak mungkin 
berasal dari Islam. , Apatah lagi ajaran . Pantheisme itu sangat 
bertentangan dengan pokok Islam, yaitll TAUHID. Dan Islam sangat 
menjelaskan perbedaan sifat KRALIK dengan sifat MAKHLUK. 
Selain ALLAH, adalah ALAM semua. Dan tidak ada sesuatupun ·yang 
menyerupai-Nya. 

2. P e n g a r u h P e r s i 4 

Kemudian itu datang teori yang mengatakan Tasauf Islamy itu 
adalah timbul dari Kebudayaan Persia. Untuk menegakkan kemung
kinan ini tentu mudah saja. Sebab memang sudah meluas kekua5aan 
Islam ketanah Persia sejak zaman Khalifah ke-Dua, Umar bin 
Khaththab, bahkan sebelum Islampun, hubungan Arab dengan Persia 
dalam soal masyarakat politik, ekonomi dan Kebudayaan, sudahlah 

· sangat eratnya. Berapa banyaknya pepatah-petitih dan hikmat Persia 
yang jadi hiasan dari perkembangan Peradapan Arab. Berapa 
banyaknya Nabi Muhammad s:a.w. sendiri mengambil fikiran-fikiran 
da1am hal umum, dalam hal siasat pemerintahan (cincin cap), dan 
siasat perang (membuat parit di-Front Madinah) dari Salman orang 
Persia. Seumpama Ma'mf AI·Kuaehl, Abu Jazld Buataml, dan 
kemudiannya AI·Jaml, Jalalud'dln Rami, AI·Iraql, Auhaduddln, 
AI•Karmanl dan lain-lain. 

Zuhud dalam Tasauf Islam amat menyerupai Zuhud dan 
kependetaan dalam Mazhab Manu• Qana'ah, yaitu hidup sangat 
sederhana dan melarang makan dagr.ng binatang, menyerupai pula 
akan ajaran Mazhab Mazdak. ' 

Dalam kepercayaan kaum Syi'ah, yang kerap kali amat berdekat 
pertunibuhannya dengan Tasauf, bahkan pengaruh mempengaruhi, 
terdapat kepercayaan tcntang "Hak Ketuhanan· Raja". T.uhan menjel
ma pada IMAM. Semuanya adalah dari Persia': Tentang alam ini 
'dikemw;likan oleh Tujuh orang Quthub, yaitu Wali )I'BDg am•t ttnggi 
kekuasaannya, pun juga lanjutan kel*'"Yaan Persia. · Demikian juga · 
kepercayaan orang Tasauf, bahwa yana asal mula terjadi ialah "AI 
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Haqiqat ul Muhammadiyah'', dan dari padanya baru terjadi segala isi 
alam, dan "Haqiqat" , itu laksana se-ekor burung Nuri di dalam 
keranda kaca, titik keringatnya menjadi Malaikat, langit dan bumi dan 
sebagainya, semuanya itu adalah . lanjutan dari pada kepercayaan 
agama Zarasastra terhadap yang mereka namai "Zind Afesta", yaitu 
bahwa Ahrlman (Harniuz) Tahan Kemad)d(a menjadikan alam ini 
tidaklah langsung, melainkan dengan perantaraan "Kalimat". 

3. P e n g a r u h a g a m a N a s ,r a n i 

Kemudian itu timbul pula pendapat lain yang mengatakan ajaran 
Tasauf dalam Islam itu, sebagian besar adalah dari sumber telaga 
Nasrani. Pendapat-pendapat begini dikuatkan dengan macam-macan. . 
alasan. Misalnya ialah mengatakan bahwasanya perhubungan kehi
dupan orang Arab dengan orang Na.nani itu memang saja telah ada 
sejak zaman jahiliytlh. 

Banyak ahli-ahli Nasrani telah datang ke Jazirah Arab mengajar
kan dasar-dasar hidup kerohanian kepada bangsa itu. Lalu dipertali
talikan pula, bahwa Nal>i Muhammad sendiri di dalam membangun 
agama "baru" itu, adalah karena terlebih dahulu telah belajar kepada 
orang-orang Nasrani. Baik di dalam perjalanan ke Syam di waktu 
kecil, ketika bertemu dengan Buhaira Rahib, atau ketika -yang lain. 
Bahkan setelah Khadijah cemas setelah Nabi mendapat W ahyu yang 
pertama, kepada pamannya Warkah bin Naufal Nabi dibawanya, dan 
W arkah telah resmi memeluk agama Nasrani. Dapatlah diperliatikan 
banyaknya persamaan kehidupan ahli-ahli Tasauf itu dengan penda
pat-pendapat Nasrani. Ajaran-ajarannya, latihan roha11inya, khalawat
nya, tapanya ditempat tertentu. Bahkan sampai kepada pakaiannya. 

Goldziher; menetapkan bahwa Hadits-Hadits Nabi yang memuji
kan hidup miskiu dan mencela kaya: dan mewah, adalah diambil 
sumbernya dari Nasrani. Sebab agama Nasranilah yang amat 
mengutamakan itu. 

Noldke; mengatakan bahwa pakaian Shaf (bulu) itupun diambU 
dari Nasrani. 

Nickolson; berpendapat bahwa tafakkur berdiam diri dan berzikir, 
pun dari pengaruh Nasrani. 

Dan lagi ahli-ahli Tasauf suka sekali . menukilkan kata-kata 
hikmat atau fatwa dari pada Nabi lsa Almasih. Inipun mereka jadikan 
bukti juga bahwa pembinaan Tasauf didirikan atas. sendiri sendi 
Nasrani. Salah satu ceritera yang bertemu di dalam kitab-kitab kaum 
Shufi ialah bahwa pada suatu hari Nabi lsa berjumpa dengan 
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segolongan orang Abid yang laksana sudah terbakar dirinya, atau 
serupa kain-kain ·usang yang telah robek, lalu Abnasih bertanya :. 
~'Kamu ini · siapa?" Mereka menjawab : "Kami adalah orang-orang 
'Abid". 

"Untuk apa kamu beribadat?" - tanya Almasili. 
"Kami diancam Tuhan dengan nerakal Itu sebabnya kami 

beribadat, karena takut masuk neraka". 
"Adalah Haq Allah akan memeljharakan kamu dari yang kamu 

takuti" . Kata Almasih. 
Kemudian beliaupun meneruskan perjalanan pula sehingga bet· 

jumpa dengan orang-orang yang ibadatnya lebih lagi dari yang 
pertama. Lalu beliau bertanya pula : "Untuk apa kamu beribadat?" 

"Tuhan menimbulkan keridhaan dalam hati kami akan masuk 
syurga, dan beberapa janjinya tehadap orang-orang yang menjadi 
walinya. K~mi mengharap janji-janji itu". 

Maka kata Almasih : "Menjadi Haq bagi Allah akan memberi apa 
yang kamu harapkan itu". 

Beliaupun meneruskan perjalanan pula. Bertemu pula beliau 
dengan orang-orang yang tengah beribadat. Lalu beliau bertanya pula : 
"Untuk apa kamu. beribadat?" 

Mereka menjawab : .''Kami cinta kepada Allah. Kami beribadat · 
kepadanya bukanlah · karena takut akan neraka, dan bukan karena 
ingin masuk syurga. Melainkan karena cinta kepada-Nya sendiri, dan 
memuliakan kebesarannya". · 

Maka berkatalah Almasih : "Kamulah Wall Allah yang sebenar
nya. Bersama kamulah saya diperintahkan tinggal". Maka hiduplah 
Almasih bersama mereka. 

Inilah pengaruh Nasranil Kata mereka. Karena memang inti dari 
ajaran Nasrani itu ialah cjnta. Sedang ajaran Islam lebih banyak 
mengancamkan neraka dan membujukkan syurgal 

4. P e n g a r u h F i 1 s a fa t Y u n a n i 

Penyelidik-penyelidik yang berpendapat bahwasanya · pengaruh 
Filsafat Yunani amat besar dalain Tasauf Islam tidak pula kurang. 
Bahwasanya Filsafat Yunani mempengaruhi alam filciran Islam, 
tidaklah seorangpun yang dapat memungkiri. Alam fikiran Islam telah 
memakai Filsafat Aristoteles untuk menguatkan kepercayaan kepada 
Zat Pencipta Sarwa Sekalian Alam. ltulah kemungkinannya yang telah 
menjelma menja:di apa yang dinainai "Dmuul Qalani". 
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Logika Aristo dipakai di samping lclullsme Plato • . Semboyan Socrates 
yang terkenal, yang didapatinya tertulis di dinding Ma'bad .Delfi, 
"Ken allah Dirimu"~ telah disesuaikan oleh orang ahli Tasauf -dengan 
''Hadits" atau kata hikmat Tasauf yang terkenal pula, yaitu : "Barang 
siapa mengenai dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya". 

Di zaman permulaan tumbuh Daulat Abbasiyah, terutama zaman 
Khalif Alma'mun, yang juga dinamai "zaman mas", timbul perlom~ 
baan menterjemahkan kitab-kitab ilmu pengetahuan asing ke aalam 
bah~sa Arab. Diambil dari Persia, Hindustan, dan juga dari Yunani . . 
Tukang-tukang terjemah itu terdiri dari sarjana-sarja_na pemeluk 
Nasrani. Mazhab Nasrani 'Naaturlan tersebar di negeri Hirah (dalam 
lingkungan Kerajaan Irak sekarang). Mazhab Nasrani Yaeobelnen 
tersiar di sebelah negeri Ghasan (termasuk lingkungan Republik Surya 
sekarang). Seorang dianta.ra penterjemah yang terkenal namanya 
Abdul Masih bin Na'imah orang Horns. · 

Yang lebih menarik perhatian ialah Filsafat baru, gabungan alam 
fikiran Yunani derigan Tasauf (mistik) Timur yang ditimbulkan oleh 
Plutin di Iskandariyah. Itulah yang dikenal dengan nama Neo-Pla
tonisme. Syahrastani di dalam bukunya Al-Milal Wan Nihal menyebut 
Plutin itu Syekh Yunani. 

Kaum Shufi banyak mengambil sari dari ajaran itu. "Haldkat 
yang tertinggl tldaklah semata-mata cllclapat dengan berflldr. Tetapl 
dengan musyahadah [menyakslkan tencllrl), sebqlan padaan renangan 
jlwa dengan kelndahan alam". -

Inilah inti-sari ajaran Neo-Piatonisme. Demikiait pula sari ajaran 
kaum Shufi : "Bahwaaanya "ma'rlfat aejatl" ddak akan -clldapat dari 
jalan pancalndera dan akal belaka. Tetapl dengan "Nur" yang 
cllanugerahkan Tuhan ke dalam "had aanubarl" .eorang hamba, 
tetelah ella terlepaa dad lkatan-lkatan kehendak na&u, dan fluuul clad 
teklan semat-semeata, lalu hldup meraaal kelezatan Zat Dahl; hllang 
segala yang mem.lsahkan tehlngga benatu dan berpadu''· 

Maka timbullah beberapa istilah, sebagai Zauq (rasa), W-Jd 
(rindu), dan beberapa' istilah pula. Sebagai Al·Ma'anl AI-AzaHyah, 
(Arti yang .asal) syarl'at, tarlqah, ma'rlfat dan haldkat. Haqlqatul 
Haqalq. Illat dan Ma'lul -(17). Faldh (limpahan sinar). :qtlhad, 
Kastrat. - AI-Aidul Awwal. AI-Haqlqatul Muh•mmacllyah. Wlhdatul 
Wqlud. Wlhdatuly Syuhud. AI·Hulul, dan lain-lain, yang semuanya itu 
adalah pecah-pecahan pendapat fikiran sesudah berhubungan dengan 
itu Filsafat Yunani, terutama Neo Platonisme. 
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DAB IV 

PENYELIDIKAN ATAS 
KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN ITU 

I 

Persangkaan ata~ adanya pengaruh Hindi, atau Neo Platonisme, 
atau agama Nastani, . yang menyebabkan timbulnya Tasa1,1f Islam itu, 
haruslah di dudukkan dengan sebaik•baiknya. · 

1. pen gar ,U h H 'in <!i 

' Untuk menetapkan persangkaan bahwasanya timbulnya Tasauf 
Islam, adalah karena pengaruh Hindi, yang dikuatkan oleh ahli-ahli 
penyelidik tadi, semuanya diambil · alasan dari pada kitab karangan 
Al-Bairuni tersebut. Bila kita selidiki buah-buab basil penyelidikan 
mereka, kepada Al-Bairuni jugalah mereka menyadarkan · alasan. 
Tetapi .tidak seorangpun. yang dapat mengemukakan alasan adakah 
pertalian bangsa Arab dengan bangsa Hindustan, atau Kebudayaan 
Arab dengan 'Kebudayaan Hindustan, baik sebelum Nabi ~uhammad 
lahir, atau sekian masa setelah Islam tersiar. Tentang adanya perhu
bungan lalu-lintas, tidaklah dapat dimungkiri. Tetapi pengaruh 
agama, sebagai Brahmana atau Buddha, tidaklah nampak. Ahli-ahli 
sastera adalah saksi yang adil untuk mencari pengaruh itu. Sudah 
berapa orang penyair temama sebelum Nabi Muhammad lahir, 
sehingga ada syair-syair mereka yang digantungkan pada Ka'bab. 
Namun tanda-tanda pengaruh . fikiran Nirwana Buddha, . atau Drab-

. mana Hindu tidaklah terdapat. Kalau dipandang dari segi kemasya
rakatan, kalau memang telah ada terlebih dahulu kepercayaan Buddha 
atau Brahmana yang mempunyai Filsafat tinggi itu telah ada penga

. ruhnya di tan~h Arab, sudah terang kedatangan agama Islam Mesti 
menyebut perbedaan itu. Sebagaimatia perbedaan-perbedaan diantara 
pokok kepercayaan Islam dengan Yahudi, Nasrani dan Musyrikin. 

Ahli-ahli lain pemah mengemukaan teori tentang caranya bangsa-~ 
bangsa berfikir, ·*) (Rassentheorie). Katanya, barigsa Arya dapat 
menerima berfikir yang "tinggi", sehingga menimbulkan Brahmana,· 
mendasarkan fikiran kepada Kesatuan Segala. Dan bisa berfi~ir cara 
B~ddha, meniadakan K;esatuan Segala. Tetapi bangsa Semit tidak 

•) THeari Ernest Renan yang terkenal. Mendapat bantahan dari de Boer, J.A.C. 
Brown dan lain-lain. 
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· · dapat berfikir yang tinggi mendalam. Meskipun teori demikian, yang 
timbul di dalam Abad ke-Sembilanbelas, telah dibantah oleh beberapa 
ahli-ahli, namun salah satu bukti yang dapat mereka kemukaklpl, 
tentu saja karena dalam bangsa Semit, yang termasuk di dalamnya 
bangsa Arab, tidak pem~h terdapat persamaan atau pengambilan cara · 
berfikir Brhamana atau Buddha, miniadakan Kesatuan Segala. Tetapi 
bangsa Semit tidak dapat berfikir y_ang tinggi mendalam. Meskipun 
teori demikian, yang timbul di dalam Abad ke-Sembilanbelas, telah 
dibantah oleh beberapa ahli-ahli, namun salah satu bukti yang dapat 
mereka kemukakan, tentu saja · karena dala'ln bangsa Semit, yang 
termasuk di dala~nya bangsa Arab, tidak pemah terdapat persamaan 
atau pemngambilan cara berfikir Brahmana atau Buddha itu. · 

Dan lagi, haruslah diperhatikan bahwasanya AI-Bairuni baruni 
barn lahir ke dunia di pertengahan yang akhir dari abad ke-empat 
Hajriah dan pengg~l ke-dua dari abad ke-Iima (351 --' 440H atau .962 
- 1048M;). Sedang dalam masa empat abad yang telah dilalui itu, 
Tasauf telah berkembang dalam masa empat abad yang telah dilalui 

. itu, Tasauf telah berkembang dalam masyarakat Islam dengim luasnya. 

··' 

Terdapatnya beberapa persamaan jalan, ter5ebab Tasauf Islam 
._ditirnbulkan oleh karena pengaruh Hindi, payah dapat diterima. 

2. Persia 

Adapun rapatnya hubungan diantara bangsa Arab dengan bangsa 
Persia, adalah hal yang telah nyata dan terang di dalam tarikh. Kedua 
bangsa itu telah menjadi satu di dalam Islam. Keduanya telah s~a 
berjasa memperteguh Daulat Islamiyah. Tetapi bukan sedikit pula 
.hebatnya pertentangan mereka memperebutkan pengaruh politik di 
dalam Ke~;ajaan Islam .. Di zaman Bani Ummayyah daun timbangan 
kekuasaan Arablah yang tinggi. Di zaman Bani Abbas, kautn Per-

. sialah ya11g menyokong dan mendirikan Kerajaan ltu. Tetapi kata
kata yang menyatakan bahwa timbulnya Tasauf, adalah karena 
dibawa oleh orang Persia, tidaklah dapat diterima begitu saja. 
Sebelum adimya Percampuran Kebudajaan atau perpaduannya dian
fara Arab dengan Persia, kehidupan Kerohanian telah sedia ada pada 
sahabat-s.ahabat utama dan Tabi'in. 

Kalau dikemukakan bahwasanya penganjur-penganjur Tasauf 
yang terdiri dari orang . Persia, sebagai Ma'raf AI·Kanehl dan Abu 
Y azld Butaml, orangpun jangan lupa bahwa Abu SaiMman AI· 
Daranl, adalah seorang Arab., wafat tahun 21SH. (830M.). Zua-Na 
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AJ.MJsbrl adalah orang Mesir, keturunan N:aubi (diantara Sudan dan 
Mesir, dan kata setengah keturunan dari Kopti, wafat 24SH. (853M). 
Ahli-ahli Tasauf memang banyak dari keturunan Persia dan ada juga 
dari keturunan Arab dan juga keturunan Turki AI.Jaml, Jalaluddln 
Riunl, AI-Karmiml dan lain-lain, memang orang Persia. Tetapi ini 
sudah berlalu tiga atau em pat abad · sesudah timbulnya hid up 
kerohanian Islam. Sebab itu tidaklah boleh -dijadikan· alasan untuk 
mencari sumber. 

Hid up Kerohanian atau TasaJf meniang besar pengaruhnya dalam 
lfalangan kaum Persia, terutama kaum Syi'ah. Kadang-kadang karena 
pengaruh politik, menentang kekuasaan yang nyata. Setengah dari 
kepercayaan kaum Syi'ah Persia itu ialah mempercayai akan adanya 
Imam yang ghaib, dan .yang ditunggu kedatangannya ke dunia. S~bab 
mereka tidak mau mempercayai Imam yang hadir, sebab Imatn itu 
bukan Syi'ah. . 

Oleh karena telah sangat rapatnya hubungan bangsa Arab dengan 
bangsa Persia, tidak mungkin dapat dielakkan /adanya pengaruh ambit 
mengambil sari dan intL Kehidupan Zuhud dan kependeta,an . Tasauf 
mungkin ada pengaruh dari ajaran Manu. Kehidupan sederhana, dan 
tidak makan daging, mungkin dari pengaruh agama Ma¢ak. 

Suatu kepercayaan yang terdapat dalam golongan kaum Tasauf 
yang akhir bahwasanya Allah Ta'ala dahulu menjadi Nur Muhammad, 
dan dad pada Nur Muhammad inilah terjadi alam yang Jain, mungkin 
ada pengaruh . dari ajaran Zoroaster dalam kitabnya "Zindavesta"; 
atau menyetupai juga akan kepercayaan Nasrani tentang "Kalaam". 
Tetapi kepercayaan-kepercayaan ini terdapat kemudian dan jauh sekali 
dati pada kehidupan Zuhud dari anjuran Qur'an. Sedang sebelum 
kepercay'aan-kepercayaan itu terdapat, kaum yang Zuhud menganjur
kan hidup Kerohanian dengan dasar Islam, dari Qur'an dan Hadits 
telah ada. 

3. N a s h r a ·n i 

Membicara~an hubungan Islam dengan Nas~ani, hendaklah 
dijadik.an tinjauan yang mula-mula, sebelum kemqngkinan bahwa 
'l'asauf Islam diambil atau tel'Sebab karena pengaruh Nashrani. 

Untuk membicarakan ini rasa fanatik. pihak Nasrani dan pihak 
Islam yang datang karena pertingkahan dan perebutan kekuasaan yang 
telah lebih 1.000 tahun usianya, haruslah dihindarkan lebih dahulu 
dari dalam dada-orang yang menyelldiki. 

Menurut · pokok kepercayaan Islam ~~ asli, Islam yang dibawa 
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oleh Nabi Muhammad s.a.w. ini, adalah lanjutan usaha dari pada Isa 
dan Musa, dan Ibrahim dan Nuh dan ke atasnya. Dari pandangtn 

. Islam, tidak ada nama Nashrani. Agama. yang dibawa Nabi Isa, adalah 
Islam juga, dan. Nabi Muhammad menyempumakan risalah dari 
Nabi-Nabi yang dahulu.' Islampun mempercayai bahwasanya Nabi Isa 
Almasih, dilahirkan dengan kehendak Allah oleh Maryam binti Imran. 
'dengan tidak mempunyai bapak, (tetapi ada juga segolongan kecil 
ahli-ahli Fikir Islam yang menetapkan bahwa beliau berbapak . . *) 
Beliau berbicara ketika masib erat menyusu, untuk melepaskan ibu
nya dari tuduhim. Beliau diangkat ke langit, atau mati, tetapi bukan 
disalipkan. Dan bag,imanapun juga ketinggalan dan kelebihan yang 
dianugerahkan Tuhan kepadanya, beliau bukanlah Tuhan dan bukan 
Anak Tuhan. Tetapi hormatnya orang Islam kepada Isa sebagai 
seorang Nabi dan seorang Rasul, tidaklah kurang pada hormatnya 
kepada Nabi-Nabi yang lain. 

Jadi perbedaan kepercayaan orang Islam dengan orang KeriSten 
kepada Nabi Isa, adalah tentang "Filsafat Ketuhanannya" belaka, dan 
tentang matinya karena disalib. Adapun "Filsafat Ketuhanan" ini, 
dalam kalangan orang-orang Nasrani sendiripun terjadi perpecahan 
yang hebat. Bahkan sebel_um datang Nabi Muhammad s_.a.w., yaitu di 
dalam Abad ke-Empat telah .ada seorang pendeta Nashrani, Blachlut 
namanya yang menentang kepercayaan itu dan menyiarkan tantangan
nya ,di Roma, . Afrika Utara dan Palestina. Fahamnya itu dibantah 
keras dan dia diusir dari masyarakat gereja yang berpengaruh ketika 
itu, sebagai Ma\fma' Kartagbo, M9na' Mollve dan ~ma' Efetus m. 
Dan ditetapkanlah keputusan yang bulat di tahun 341 . tentang ke
Tuhanan Isa Almasih. **) 

Orang Islam memandang orang-orang Nashrani dan Y ahudi 
adalah Ahlul Kitab, kaum yang diturunkan kepada mereka kitab
kitab suci. Meskipun terdapat berlainan kepercayaan, namun Islam 
mengakui kedua stgama itu pada hakikatnya adalah satu rumpun. 

•) Al-Ustaz A. Hassan dalam Muqaddimah Ta&lr Al-Furqan halaman XII 
menerangkan demlklan : "Tuan Hamka adalah menulls dalam salah satu bukunya, 
bahwa saya menganggap Isa berbap~. Ketika anak-anat Pt:rsantren Bansll menulls surat 
kepadanya, Ia menjawab : "Saya dengar yang demlklan walrtil tuan Hassan bermuna
zhanlh dengan tuan Ma'shum dl rumah tuan Hauan di Bandung". Tuan Hamka lteliru 
faham, Isa berbapa itu bukan pendlrian saya. Di waktu munazharah dengan tuan 
Ma'shum saya hanya mempertahanltan pendlrian Isa ada bapa. Hal mempertahanltan 
ini, ada saya terangltan di Pt:mbela Islam No. 36 ltaca 22, dan di Soal Jawab No. 9 kaca 
49. . . 

••) . Dr. Madltour: 'IFIJsafat lalaa", Kalro 1949. 
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dengan dia, · yaitu kepercayaan· Tauhid (Monotheisine). Di Dalam 
kepercayaan Tauhid itu, cara orang-orang · Yahudi memahamkan lebih 
dekat kepada yang .dikuatkan oleh Islam. Tetapi oleh karena 
pertentangan-pertentangan politik juga, terutama di negeri Madinah, 
Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan bahwasanya·· orang Nilshran,i 
Iebih dekat kepada Islam dari orang Yahudi. Nabi Mem'uji akan kaum 
Nashrani, karena walaupun terdapat beberapa kesalahan, namun 
dalam kalangan mereka terdapat pendeta-pendeta dan paderi. (Qissisin 
dan· Ruhban) yang memang menyediakan dirinya untuk menyelidiki 
agama dengan seksama. "Berllnang mata mereka oleh alr·m• apabUa 
mendengar . kata kebenaran," de~ikian sabda Qur' an (Maidah ayat 
86). 

Oleh sebab itu jika kerap kali Nabi bersikap keras kepada orang 
Yahudi karena tantangan mereka yang Iteras pula ketika mula 
berdirinya Negara Islam di Madinah, maka tidaklah demikian sikap 
beliau kepada kaum Nashrani. Utusan-utusan Nashrani dari. Najran 
seketika datang ke Madinah disambut dengan kehormatan yang 
sepantasnya dan dibiarkan sembahyang 'menurut upacara keyakinan 
mereka; di dalam Mesjid Madinah. Dan sebelum Nabi beroleh 
kekuasaan, seketika sahabat-sahabat pengikutnya terdesak hidup di 
Mekkah, maka tanah Habsyi (Abbesinia) lab yang dipilih menjadi · 
tempat Hijrah pertama, lantaran 'agama mereka ~alah Nashrani. 
Sebab ada keyakinan bahwa Nashrani dengan Islam adalah berdekat. 
Bahkan Raja Habsyi yang bergelar Najasyi (Negus), setelah mendengar . 
pokok kepercayaan Islam terhadap Isa Almasih, dengan segala senang 
hati telah memeluk Islam. ~ 

Kemudian setelah kekuasaan Islam itu jelas tegaknya, bolehlah. 
dikatakan bahwa peperangan dengan orang Nashrani karena perten
tangan agama tidaklah ada. Nabi berperang dengan kekuasaan Roma 
di Palestina, bukanlah karena pertentangan agama, tetapi pertentang· 
an diantara kekuasaan bangsa Arab yang mulai t_umb'llh, dengan 
kekuasaan bangsa lain yang menjajah bangsa Arab. · 

Diwaktu· _itu juga nampak .bagaimana lekasnya terdapat perse
suaian faham d,iantara · kekuasaan Arab yang tegak karena Islam, 
dengan suku-suku bangsa Arab yang memeluk agama Nashrani, tetapi 
ingin melepaskan dirinya dal'i pada pengaruh kekuasaan asing, 
walaupun seagama. Amir-amir pemeluk Nashrani Uskup dan pendeta
pendeta meneken surat.surat perdamaian dengan segala senang hati, 

· sehingga sampai sekarang pengaruh itu masih nampak di tanah Arab 
di negeri-negeri yang berpenduduk banyak Nashrani, sebagai di Mesir, 
Syria, Palestina dan Lybanon dan sedikit di Irak. 

ss 
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Tetapi kemudian keadaaa menjadi berubah, setelah ·. di zaman · 
· sesudah itu terjadi pertentangan dengan . Kerajun-~erajaan Roma 

Timur dan Barat. sampai · kepada menyeberangnya or_..g Arab ke 
Spanyol, ·dan perlombaan hebat diantara Raja Jennan Garlemasne 
dengan Harun AI-Rasyid dan akhitnya seketik:a terjadi peperangan 
Salib. Diambilnya agama Nasrani menjadi agama resmi_ oleh bangsa
bangsa Barat, dan tetapnya agama Islam menjadi sendi kekuatan · 
bangsa Arab dan bangsa-bangsa Timur lainilya, telah membawa 
kepercayaan agama kepada pertentangail yang sangat mendalam. Yang 
sampai kini milsih payah menghilailgkannya. · Sehingga kadang-kadang 
penyelidikan pengetahuan yang mestinya hams .. seksama, ditumbuhi 
oleh sentimen politik turun temurun. Orang Kresten Barat suka sekali 
melecehkan Islam, dengan mengatakan bahwa agama Muhammad 
hanyalah caplokan dari anasir Nashrani. Dan orang Islam kerapkali 
merasa tersitiggung apabila agamanya dikatakan ~aploqn dari 
Nashrani. · · 

· · Maka teori mengatakan bahwa TI!Sauf .Islam adalah diambU dliri 
ajaran Zuhud · Nashrani, tidaklah terlepas dari pada·· pengaruh ini. 
Walanpun ahli-ahli Orientalist yang besar-besar dan masyhur, sebagai 
Noldke, Goldziher, Hourgronye, apatah lagi_ Kremer, tidaklah mudah 
melepaskan cl'tri dari pada pengaruh ini. Sedang hilangnya pengaruh 
ini.,!idaldah Iekas! · · - . _ 

Pokok Tasauf Islam yang asal, sekali-kali bukanlah dari pada 
Nashrani. Dia adalah' kontan-kontan dari sumber telaga Al-Qur'an, 
AI~Hadits dan Perbuati.n-perbuatan· Nabi Muhammad s.a.w. d~ para 

· sahabatnya. Tetapi lantaran perdekatan faham, terlepas dari pada 
suasana pe~entangan politik, bukan sedikit pula kehidupan orang-

. orang suci dalam agama · Nashrani dijadikan misal-misal dalam 
kitab-kitab kaum Tasauf. Zuhudnya Nabi Isa Almasih kerap kali 
dijadikan contoh oleh Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitabnya lhya 
UlUllluddin. 

Ktta mereka, menganjurkan semangat membencl dunia yang ada 
dalam Tasauf dan Kerohanian Islam, adalah darl InjU. Bukanl Tetapi 
dari Al-Qur'an sendiri. _ Sejak ayat Qur'.an yang menyatakan tipu daya 
dunia jangan orang diperdayakannya. · 

XXVIII . 

· KetahuUalt olebmu buwUulya dunla ltu tldaklah lain ba· 
nyalah perw•h•n, penendaan dan perbluan, dan beneb~U~~P· 
banaun dlantara bmu, dan ~~baayak buta dan btu
l'aiUIDJI•kun• h ... , .... ~bbn oraa1ana bflr ~ ._ 
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lllfllyabarba tau•m-..,.. K ... udla d•panaJu badal. o.id ·IIHIIp
•lnaJu bmW taaamu [hldap] Ita, akhlmya meujadl lulapa. Daa. 
ell akblrat ~ alba yaq pecllh, daa ampUIWI Talum AIIU daa 

. Rlclbaaya. Daa tklald.Ja ada kebJ~aa duDia, lwayalah perhluaa 
yaa llltlllpa." (Surat Al-Hadid, ayat 20) •. Dan banyaklah lagi ayat-
ayat yang lain. · 

K.ata mereka kaum Tasauf memakai pakaian yang hanya dari 
bulu. ItuJah · d·ari Nashrani diambilnya. Bukanl Bahkan Nabi 
sendiripun pemah . memakai . pakatan dari bulu dan menunggang 
keledai. Apatah lagi pakaian dari bulu itu . adalah rata-rata pakaian 

· pakaian ban8$a: Arab; atau bangsa-bangsa yang berdiam di padang
pasir, baik di: tanah Arab Tenglilt atau di Palestina, kelahiran Nabi 
lsa; K8rena itulah yang . mudah bagi mereka, dari bulu temaknya. 

Seperti kita katakan tadi pei:sama&n tujuan. mencari ke-Ri,dhaan. 
Tuhan, menyebabkan· kehidupan . orang-orang j,encuri jalan kesuclan 

· itu . kadang·kadang: hampir serupa. AI-Mabarraq menulis dalam ., 
bukunya : "Al·Kamil'~ , ~ahwasanya dua orang Rahib (pendeta) datang 
dari negeri.Syam ke Bashrah. Yang seorang ~rkata kepada temannya: 
,".Alangkah baiknya jika ldta pergi ziarah kepiuia Bualn-Baahd, yang 
kehidupannya ,itu serupa dengan kehidupan Almasih" • 

. Tentang H8$an Bashli · adalah seorang Ulama Fiqhi yang amat 
masyhur• . :rabi'in .yang besar, perawi Hadits yang terkenal, dan Zahid 
(Shufi) yang amat terbilang. 

. . .Dengan. itu ter~glah bahwasanya sumber telaga Tasauf dan hidup 
Kerohailian Islam adalah semata-mata Qur'an dan Hadits. Adapun 
setel~ luas pergaulan kemudiannya, memang ' sudah terjadi · ambil· 

. mengalnbU. Bukan saja kaum Islam· yang mengainbil dari Nashrani, 
:tetapi Nashrani · bl.llyak pula mengambil dari Islam. lngatlah bagai· 
JPaD& besar pengaruh .. FUsafat Keagamaan AI-Ghazali atas pendeta 

. Thomas Aquinas, walaupun Ghazali selalu ditentan.sn_ya. *) 

4. N e o P I a n t o n i s m e 

I' . • • l 

Deng&l'l sebama pula Jdta harus membicarakan . pengaruh Filsafat 
-Yunani .pada mnumnya dan Neo-Piatonisme pada khususnya _dalam 
Tasad Islam. · 

Ada.pun sejak lskandar Raja Macedonia men~ang dari tanah 
_Yunani ke Tiinur, melalui Mesir, Babilon dan Terus ke Persia dan 
India, maka menyeberang pulalah bersama dengan dia fikiran Filsafat 

'*) Dr. Tauflk Al-Tbawtl; PerteotilllpD ~a dan FlllafU : '.Aablra'u Babta'dcl'
~al ftlufab". Kalro 1949. 

57 

Gudeg Bukoe



Y1mani,' 323 tabun sesudab dia meninggal, .tabirlab Nabi Isa. 
Dari bekas 'jejak beliaulah berdiri Qegeri Alexandrle (Iskandari

yah). Di sanlilali kemudiannya timbul Plotin dengan Mazhabnya yang 
baru, gab~ngan anasir ajarart Filsafat Barat ' (Yunani) dan agama 
Timur, Plotinus sebagai pendiri dari "Filsafat" otak dtm llham itu 
hidup d&fi tabun 270 S.M. 

Adakab pengaruhnya faham Neo-Platonisme atau Filsafat Yunani 
di tanab Arab tempat Nabi di-labirkan? Tidak nampak. Dan tarikh 
tidak menyebut- itu. Bangsa-bangsa petlduduk tepi lembah Nyl dan 
lembab. Tigris ' dan Eufrat sudah jauh lebih maju berfikir untuk 
memperbincangkan itu. Tetapi bangsa padwi gurun pasir hanya 
rintang berdagang ke Thaif di musim dingin dan· ke Syam di-muslm 
pan:as. Sebagaimana juga · yang lain, pengaruhnya dan tidak ada 
sanu!sekali ke atas tiinab Mekkab tempat Nabi di-labirkan, dan 
Madinah tempat Nabi mengembangkan ajarannya. Begitu Iekas 
meluasnya lsi~; baik seketika Nabi masih hid up, atau . di zaman 
Khalifab-Kbalifabnya yang ber-empat, begitu banyak riwayat dan 
ditayat (18) yang di-dengar, tarikh d an sanad Hadits dan khabar, satu 
kalimatpun tidak terdengar nama · Socrates, Plato, Aristoteles atau 
Platonis. Tentang Zulkamain pun ada tenebut dalam Qur'an. Tetapi 
Zalbraala · lid•. tidak ada Iskandarnya. Barulah abli Tafsir di 
belakang yang mengatakan babwa itu adalab Iskandar . Tetapi tidak 
sedikit abli ta~ir lain, setelab pengetabuan bertambab berkembang, 
yang mengatakan babwa yang dimaksud dengan Zut-Kamain itu 
bukanlab ISkandar. · Patokan pada zaman yang akhir ini, seorang 
Ulama Islam yang ainat kenamaan dengan berfikiran bebas merdeka 
(progresiet) yaitu Maulana Abdul Kalam Azad dalam Majallabnya 
" Kebudayaan Hind", mengemukakan beberapa teori babwasanya yang 
dimaksud dengan '"Zul-Kamain" itu ialab Maharaja Cyrus di Penia, 
dari keturunan Hakamanisy (*}.· 

Bilakab pentafsir pent.afsir itu menulis? Baru tabun di belakang, 
yaitu diakhir pemerintaban Bani Ummayyab dan di-awwal pemerin
taban Bani 'Abbas. Setelab muncul Falluoof AI-KIDdl di zaman AI· 
Marubar1 baruJab ada perhatian kepada Filsafat Yunani. Barulab di 
zaman Al-Ma'm1111 disalin kitab-kitab tua Yunani itu. Penyalinannya 
bbNtyakan ialab Pujangga-pujangga Nashrani Arab. W aktu itulab 
baru Filsafat Yunani menjadi perhatian studie· abli-abli fikir Islam. 

(•) Maulana Abdul Kalam Azad, "Kebudayaan India" . No. 1-2-1950. (Karim Bani 
~~ PakJatan dlam dl Sitappura berpellldapat bahwa Zu1 Kar~ain ltu ialah 
Nabl Mah•mm..t). 
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Timbul soal-soal Filsafat yang baru, tentang takdir, tentang ke-·Ra· 
sulan, tentang ma'shur (sucinya Nabi-nabi dari dosa) dan lain-lain. 
Al-Ma'mun sendiri tertarik oleh Filsafat, sehingga ke-agamaanpun 
hendak dikurbankannya dengan Filsafat. Terkenal pertentangan yang 
hebat seketika beliau mengemukakan soal kepada Ulama-Ulama 

. tentang Qur'an "Kalam ul Lab", apakah dia kuat dan teguh melawan 
anjuran itu pada waktu itu adalah, bukti yang seteguh-teguhnya 
bahwasanya Filsafat pada khususnya atau pertumbuhan Syari'at Islam 
pada umumnya, tidaklah terpengaruh oleh_ atau tidaklah bersumber 
dari Filsafat Yunani atau Neo-Platonisme. · 

Memang sejak permulaan Abad ke-Tiga AI-Ma'mun m,uiai Yunani 
kepada fikiran Islam. Tasaufnya, Mu'tazilahnya, artinya kebatinan dan 
kecerdasan fikiran telah banyak memakai system-system Yunani. Maka ' 
timbullah Failasoof Islam yang besat; sebagai AI-Farabi, lbnu Sina, 
Ibnu Rusyd di Andalusia dan lain-lain. Tetapi haruslah kita ingat dan 
insaf, bahwa Filsafat Yunani hanyalah dijadikan bahan, bnkan 
dijadikan tujuan. Tempat mereka berdiri tetaplah Filsafat sendiri 
dalam daerah ke-Islaman. (••) 

Tetapi kemudian lebih jelas lagi , Al-Ghazali membawa pulang 
kembali kepada sumber ke Islaman yang asli, atau sumber Hidup 
Kerobanian yang a.Sli, pada Abad yang ke Lima. Setelah beliau , 
pelajari dengan seksama Fiqhi (tingkat pertama), lalu Filsafat Yunani 
dan lain-lain, (t~ngkat ke-dua) akhirnya beliau mendapat jalan pulang 
kepada.-- Hidup Kerohanian, kepada Tasauf, semata-mata dengan 
berdasar kepada Qur'an dan Hadits dan kehidupati Nabi Muhammad 
s.a.w. dan sahabat-sahabatnya yang utama. Perbuatan rakaasa dari 

' Al-Ghazali ini memberikan bukti yang nyata bahwa Kehidupan Rohani 
Islam timbul dari telaganya sendiri, bukan dari luar badannya. 

II 

PERSAMAAN RASA 

Sekarang marilllh kita melepaskan diri dari pada perbahasaan 
s~mber asli Tasauf dari Q..tr'an dan Hadits dan perbuatan Nabi dan 
sahabatnyakah, atau dari pengaruh ajaran agama, lain atau Filsafat 
lain. Teranglah sudah bahwasanya Tasauf dan Hidup Kerohanian 
Islam mempunyai telaga sendiri. Teranglah sudah, bahwa lama 
kemudian memang terjadi ambil-mengambil dengan pengaruh yang 

(**) Prof. Syekh Mustafa Abdul RaDq "Dasar-diSal' Filllafat lslallit,.. !Cairo 1944. 
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lain. · Maka sebagai Al-Gahzali telah melakukan, di-zaman sekarang · 
pun kita harus berusaha mengembangkannya kepada sumber telaganya 
yang asli itu. Kai'ena kita tidak dapat memungkiri bahwasanya ajaran 
asli itu di zaman akhir sudah banyak dicampuri, kalau tidak boleh 
dikatakan dlkotorl oleh pengaruh yang lain itu. Dan kitapun tidak 

-· akan, dapat membedakan· diantara keaslian yang saduran jika tidak 
kita pelajari benar-benar pokok' ajaran Islam, dan mempelajari pula 
sumber lain 'itu untuk membedakannya. 

Adalah satu perkara yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu 
persamaan rasa pemeluk segala agama atau penating dari segala teori 
Filsafat, apabila mereka menuju stiatu tujuan, yaitu mendekatkan diri 
"kepada Zat Pencipta Yang Maha Esa. Persamaan jalan yang ditempuh, 
dengan berjuang melawan kehendak nafsu ~an membersihkan batin, 
telah kerapkali memperdekat hubungan orang yang berlainan agama. 
Apa sebab dengan rela hati beberapa Perideta Keristen di zaman 
tengah menjunjung tinggi pendapat Al-Ghazali dengan sepenuh hati? 
Padahal mereka tidaklah pindah memeluk agama Islam? 

Apa sebab Syekh Muhammad 'Abduh, Failsoof dan Alim Besar 
yang terkenal di zaman itu pemah berkirim-kiriman surat, menyatakan 
perpaduan rasa dengan Graaf Leo Tolstoy? Padahal Syekh Muhammad 
Abduh tidaklah masuk agama Keristenl 

Apa sebab Mahatma Gandhi sangat menjunjung tinggi Isa 
Almasih dan. sangat memuliakan Nabi Muhammad s.a.w.? Sehingga 
orang Keristen ada yang . mengajaknya masuk Keristen, dan orang 
Islam ada yang ·menyangka bahwa beliau telah memelu.): Islam. 

Kata Sahibul Hikayat, Abu Y azid Bustami pemah masuk 
ke·dalam sebuah gereja, dan pendeta sedang berkhotliah. Tiba-tiba 
suara bapak pendeta yang sedang berkumandang dan bersemangat, . 
menjadi surut' dan ·red up. Lalu bapak pendeta berkata terus-terang: 
"Barang kali ada di-antara tuan-tuan yang hadir ini lebih tinggi 
Pribadinya dari pada sayalll'adahal Abu Yazid tidak memberitahlikan 
siapa dirinya, melainkan kekuatan pribadinya itulah yang bersinar 
pada matanya. · Entah betul entah tidak cerita ini (*), tetapi bertemu 
dalam buku Tasauf. . Sebaliknya pengembata-pengellibara Tasauf 
Islam, kerapkali juga siriggah di-biara-biara tempat pendeta ber
samadi, dan masing-masing melakukan ibaqat dan wiri,dnya dengan 
caranya masing-masing. 

Vaaah•, di-dalam bukunya " Beberapa saat dengan orang - --- . ' . 
(•) Saya terima dari IJU1'U saya Almarbum Abdul Hamid Tuanltu 
Mudo tetilta uiaaib jadi pe~jar dabulu. 
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Mistik" (Hours with Mystics) membicarakan pertemuan dan perbin 
cangannya dengan ahli-ahli kerohanian pemeluk berbagai agama, yang 
satu sarita lain tidaklah berkenalan. Maka tercenganglah dia melihat 
banyaknya persamaan, ~ri laku dan cara. 

Siapa orang Nashrani yang tidak akan menerima salah satu do'a 
orang Shufi Islam: "Ya Tahanku, dclaklah ada tempatku memper
Unduiigkan dhiku, dad pada murkamu, melalnkan kepada EngktAu 
Jua". 

Siapa orang Islam, at!lu pemeluk agama yang lain yang tidak 
tertarik oleh do'a Luther (disalinnya dari Zabur) yang senantiasa 

· diulang-ulangi oleh pengikutnya: "Tahan ldta adalah benteng ye g 
·teguh, perlaal yang kokoh, pedang yang ~am. Dlalah yang akm 
membebukan Jdta dad pada penderltaan-peaderltaan yang menlmpa 
·ldta. Setan kejahatan yang telah tua ~e~~andua meqlndp hendak 
menplahkan ldta~ Tetapl . engkau akan .-nldup, karena kekuatan 
Tahan, .dan ~enngan Setan aiian ldta tanakls deagan perlaalnya yang 
menakutkan. Dalam alam ddak . ada tannya". (Dan seterusnya). 

Do'a ahli Tasauf, mantra Brahmana, seruan segala agama kepada 
Tuhan di-d~am hati tutus ikhlas, adahih sebenar-benar jiwa, yang 
terlepas dari pada nafsu angkara murka sendiri. 
Bila kita baca do'a-do'a Sayld AI-Haddad, dan kita baca pula salinan 
do'a St~ Therese, akan kelihatan persamaan ketulusan di-dalamnya . 
. Yang ini bukan mengambil atau "mencuri" dari sana, yang sana tid~ 
"mericaplok" atau menyalin dari sini. Tetapi ketulusan . hati manus1a 
mencari Khaliknya, menyebabkan Khalik ;itu memberinya anugerah 
sekedar kuat kuasa dan usahanya. 

Sebagai penutup fasal ini, tertarik kita menyalin salah satu do'a 
dan syair ajaran At-Haddad demikian bunyinya: 

"Dzam Baba rabbik. 
Watruk kulla dun. 
Was-alb us Salama, 
~in Daaril futun. 

La tuhayyij Shadra. 
AI-Hadits Yahun. 
Allahul muqaddir, 
Wal alam syuun. 

XXIX 
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(Berdiri tegaklah dihadapan pintu Tuhatimu. 
Tinggalkanlah yang lain-lain. · 
Mohonkan kepadanya . selamat 
Dari perdayaail negeri yang penuh fitnah ini 
Janganlah kau biarkan dadamu bergoncang 
Segala yang kejadian adalah perkara kecil belaka 
Tuhanlah yang mentakdirkan segalanya 
Dan kejadian dalam alam memang macam-macam). 
Untuk siapa do' a ini?· Terutama sekarang? · 

Untuk kita bersama,· Islam., Keristen, Buddha dan segala mereka yang 
PERCAYA .....•.. · ••.•.. , 

6:2 
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BAB V 

PERMUI;..AAN BERKEMBANGNY A HID UP KEROHANIAN 

Di Abad-abad Pertama dan Ke-dua 
Abad ke-7 dan ke-8 Masehi 

l 

HIDUP kerohanian itu belumlah terpisah dari kehidupan sehari
hari. Ummat Islam seketika permulaan kembangnya agama Islam itu. 
Sahabat-sahabat Nabi yang utama, yang mencontoh kehidupan Nabi 
Muhammad telah dapat menggabungkan kehidupan Iahir (duniawi) 
dengan hidup kerohanian di-dalam · kehidupan sehari-hari. Meskipun 
mereka menjadi Khalifah yang utama, sebagai Abubakar, Umar, 
Utsman dan Ali, namun segala wama kehidupan itu telah mereka 
pandangi dari segi hidup kerohanian. Dikala Umar bin Khaththab 
meinerintah, meskipun kunci kekuasaan seratus persen ·terpegang 
ditangannya, ilamuri hidupnya sehari-hari tidaklah berubah dari pada 
kehidupan orang Islam yang Jaumya. Nabi sendirilah yang meninggal 
kan contoh demikian pada mereka. · 

· Pada suatu hari di--kala Nabi Muhammad hidup, Umar masuk 
ke dalam kamar beliau. Didapatinya tidak ada perhiasan, ~idak ada 
perkakas dalam kamar itu, selain · dari sebuah bangku yang alasnya 
terdiri dari jalinan daun kurina. Yang tergantung di -dinding hanyalah 
sebuah guriba (19) tempat air, persediaan untuk berudhu' bagi beliau. 
Maka terharulah Umar melihatnya, sehingga titik -air matanya. Lalu 
Utusan Tuhan menegumya: "Gerangan apakah sebabnya engkau 
terharu dan air-matamu titik, ya Umar?" · 

Umar menjawab: "Bagaimana saya tidakkan terharu, ya Utusan 
Tuhanl Hanya begini keadaan yang kudapati dalam kamar tuan. 
Tidak ada perkakas, "'tidak ada kekayaan. Padahal seluruh kunci 
masyrik dan magJtrib telah tergenggam ditangan tuan, kekayaan *elah 
berlimpah-limpah"'.. _ 

Lalu beliau menjawab: "Aku ini adalah Utusan Tuhan , ya Umarl . 
Aku ini bukanlah seorang Kisraa dari Persia, atau seorang Kaisar dari 
Roma. Mereta menuntut dunia, dan aku mencari akhiratl" (*) 

Pada suatu hari datapglah Jibril kepadanya, menyampaikan salam 

{•) Hadits itu terdapat dalam ldtab "AI·Syifa" karangan ,Al·Qadhi Iyyad. 
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Tuhan dan bertanya: "Manakah engkau yang sudi ya Muhammad?! . 
Menjadi seorang Nabi yang kaya-raya, sebagai Nabi Sulaiman, atau 
menjadi seorang Nabi yang papa, sebagai Ayub?". Lalu beliau 
menjawab: "Saya lebih suka kenyang sehari dan lapar seharil Dikala 
kenyang saya bersyukur kepada Tuhanku, dikala lapar saya bersabar 
atas cobaan Tuhanku". 

Tetapi suatu cita-cita keagamaan yang setinggi itu, anjuran hidup 
kerohanian yang am.at mumi, telah sampai kepada taraf pelaksanaan 
Negara. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Perluasan kekuasaan 
Islam, yang mulanya hanya semata-mata pe~yiaran agama, dengan 
sendirinya telah membawa akibat kekayaan yang melimpah-limpah. 
Umar sendiri tercengang melihat kekayaan yang datang melimpah
limpah itu, seketika banyaknya tidak disangka-sangka. 
Kekayaan datang, sehingga banyak di-antara sahabat y:ang dahulunya 
hanya hid up sederhana, telah menjadi . orang kaya-raya. Utsman bin 
Affan sendiri, Sa'id bin Ash, Zubair bin Awwam, Abdur Rahman bin. 
'Auf dan lain-lain. Sekeliling kota Madinah yang sekarang ini hanya 
terbatas pada dinding tembok yang sempit, di-zaman dahulu-kala telah 
meluas sampai tiga empat kilo keluar kota. Padang pasit yang tandus 
sekarang ini, yang di-celah-celahi oleh padang rumput kerlng dan 
kebun · kunna\, dahulu kala adalah bekas taman-taman dan kebun 
indah dan villa yang cantik. Di dekat telaga-telaga air yang jernih 
berdirilah gedung-gedung yang indah. Sampai sekarang masih kita 
dapati bekas villa Utsman bin Affan dan Sa'id bin Ash, kira-kira 
perjalanan satu jam dari dalam kota Madinah. Hal ini belum terdapat 
dan ~lum nyata di zaman Nabi. 

Tetapi di-kala dekat-dekat beliau akan meninggal, bahaya yang 
mengancam bagi keteguhan rohani, lantaran banyaknya harta-benda, 
akan sangat besar. Sudah terbayang dipandangan beliau. Pemah 
beliau bertanya: "Bagaimanakah sikapmu sekalian jika sekiranya kelak 
telah terbuka perbendaharaan Roma dan Persia?". Dengan cepat 
diantara sahabat menjawab, bahwa mereka akan teguh methegang 
agama yang asli. Tetapi dengan tersenyum beliau menyatakan bahwa 
pada waktu itu kamu akan berkelai sesamamu, kamu akan pecah 
belah, setengahnya meinusuhi yang lain. Bilanganmu akan banyak 
laksana buih di-lautan, tetapi lemah. Kamu ak&n hancur-lebur laksana 
hancur-lebumya kayu yang dimakan rayap. 

"Apa sebabnya?" Tanya para sahabat. 
Lalu beliau nyatakan: "Sebabnya ialah karena ketika itu hatimu tel~ 
terpaut kepada' dunia, dan kamu telah takut menghadapi mautl" 

~arta benda dan kemegahan, pangkat dan kebesaran akan 
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menimbulkan fitnah diantara kamu. 
· Beliau memuji keteguhan rohani ummatnya : "Setan telah putus

asa akan pemperdayakan kamu. Rahmat Tuhan atas kamu semuanya. 
· Ummatku adalah ummat yang terhormat, ummat yang mulia. Mereka 
tidak akan dapat $iksa di-akhirat lantaran keyakinan agamanya telah 
teguh. Pangkal keruntuhan kamu ialah karelfa fitnah yang timbul 
dalam kalangan kamu sendiril" 

Demikianlah "Nubuwat" yang telah beliau . berikan, kandungan 
ilmu msyarakat yang 15angat mendalam, yang mengenai .akan seluruh 
waktu dan tempat. Keteguhan rohani di-racun oleh ke-bendaan. 

Setelah beliau meninggal dunia, terjadilah apa yang beliau 
ramalkan itu. 

Fitnah yang maha hebat telah terjadi lantaran harta. Muawiyyah 
yang menjadi Gubemur di negeri Syam, telah "terpaksa" meniru 
"etiket" dan "protokol" yang dipakai oleh Raja-raja Persia dan 
Romawi. Sehingga seketika Umar bin Khaththab datang ke sana, dia 
terpaksa meminta keterangan kepada Muawiyyah apa sebab dia telah 
merubah kesederhanaan bangsa Arab, bahkan kesederhanaan warisan 
Nab! kepada susunan cara beraja-raia. · 

Mu'awiyah menjawab, bahwa ' adat-istiadat yang demikian, ter
paksa dilakukannya up.tuk nienjaga martabatnya sebagai , "Gubernur" 
dari suatu Negara· besar berhadapan dengan bangsa-bangsa dan 
kerajaa.n-kerajaan lain, yang diliputi oleh kemegahan. Memang, alasan 
demikian bisa dikemukakan, dan payah juga membantahnya. Tetapi 
pengetahuan tentang tingkat·tingkat pergcilakan jiwa Ptibadi manusia, 
payrJtlah memberinya batas. Apabila semacam perkara yang kurang 
mesti, telah dimestikan, akhimya kita akan diika.tnya. Kemegahan dan 
kemewahan tidaklah dapat dikekang, apabila sekali pertama tidak 
dapat ditahan. · 

Lantaran melihat bahwa segala sesuatu telah banyak berubah, dari 
kesederhanaan yang ditinggalkan Nabi, banyaklah sahabat-sahabat 
utama mengundurkan diri ' dari pergolakan demikian. Diantaranya 
ialah Abdullah bin Utnar, putera utama dari Umar bin · Khaththab 
yang sangat saleh. Dan yang paling masyhur diwaktu itu ialah Abu 
Za.rr. Jika Abdullah bin Umar melawan dengan diam-diam, adalah 
Abu Zarr me~bantah dengan nyata-nyata. Sari ·.ketulusan beragama 
dilihatnya telah kendur lantaran mandi dalam kekayaan. Telah mulai 
terdapat yang kaya, kaya sangat. Yang miskin, iniskin sangat. Orang 
berlomba mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Gubemur 
sendiri yang menjadi pemimpinnya. 

Abu Zarr merasa bahwasanya kepanasan iman karena perjuangan 
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agama yang dimiliki oleh sahabat-sahabat utama yang .mula-mula 
menyatakan kepercayaan kepada ajaran Nabi, tidaklah 'dikenal oleh 
angkatan-angkatan muda yang masuk terkemudian. Mu'awiyah me
nyatakan dirinya masuk Islam, adalah setelah Islam menang. Adalah 
setelah pena'lukkan Mekkah. Dia me_makan "pisang terkubak" saja. 
Padahal sebelum itu, bersama ayah dan ibunya, dia termasuk 
orang-orang yang menentang. Agaknya yang ··menyilaukan matanya 
kepada Islam, adalah karena telah datang keuntungan-keuntungan 
yang berlipat ganda kepada Islam. Nabi Muhammad yang berjiwa 
besar dan mulia menerima masuknya orang-orang semacam Mu'awiyah 
ke dalam Islam dengan tangan terbuka, dan mememberinya keper
cayaan yang penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang penting, dan oleh 
Umar diangkat menjadi Gubemur di negeri Syam. Padahal bukan 
sedikit "Assabiqunal awwalun", (pendiri yang mulia-mulia) itu masih 
hidup dalam kesederhanaannya atau kemiskinannya. 

Rupanya hal · yang seperti ini terjadi juga dalam riwayat di 
mana-mana. 

Pribadi Abu Zarr adalah sangat besar, karena dia tidak memiliki 
apa-apa, dan tidak dimiliki oleh apa-ap3:. Dengan berani dan terus 
terang dia menentang penguntpulan harta-benda untuk kepentingan 
diri sendirL Harta benda adalah kepunyaan atau pinjaman Allah, dan 
harus diilafkahkan untuk jalan Allah. 

XXX 

(Surat Taubat ayat 36) 
"Orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta-benda, emas dan 

perak, dan tidak dinafkahka~nya pada jalan Allah; beri ancaman
lah dia dengan azab siksa yang pedih". 

Inilah ayat Qur'an yang dikemukakan oleh Abu Zarr buat 
menyanggah perubahan yang telah bertumbuh itu. 

Bagaimana akibatnya? Mu'awiyah memandang bahwa Abu Zarr 
telah menyanggah kekuasaan dan melemahkan semangat · perjuangan, 
mengganggu ketenteram.an umum. Lalu dikirim laporan kepada 
Khalifah Utsman di Madinah, dan Abu Zarr ditahan, lalu diantarkan 
ke Madinah. Oleh· Khalifah Utsman beliau di " asing"-kan ke luar kota 
Madinah, ke sebuah dusun bemama Ribzah. 

Dengan peristiwa yang berlaku kepada Abu. Zarr ini, mulailah 
tumbuh golongan kaum Zahld, mengutamakan hidup kebatinan dan 
kerohanian dan menjuruskan perhatian dan kehidupan ke sana. 
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Bertambah berkembang kemewahan dan kemegahan, bertambah 
diliputi Keraj~-kerajaan Islam oleh kekayaan-kekayaan yang ber
limpah dan golongan-golongan orang berada, aristocratie, dan kekua
saan Khalifah-Khalifah yang tidak berbatas, bertambah terdapatlah 
berbandingan hidup yang menyolok mata, baik di akhir zaman Bani 
Umaiyah, apatah lagi di zaman Bani Abbas. 

Berdirinya Kerajaan-kerajaati Islam, jadinya untuk membela 
kepentingan yang berkuasa. Kekuasaan pemerintahan Khalifah-Kha
lifah tidak ada batas safua sekali. Umar bin Abdul Aziz hendak 
kembali menegakkan kekuasaan · Negara, yang sesuai menurut ajaran 
Nabi. Sampai harta-benda rakyat yang dirampas oleh kekuasaan (yang 
bemama MazaJJJD), beliau kembalikan kepada yang empunya. Tetapi 
setelah beliau wafat, keadaan kembali sebagaiman sediakala. 

Setelah Abu Zarr yang terkenal di zaman sahabat itu, terkenallah 
nama Sa'id ibnu Jubair yang -kuat pribadinya itu. Seorang yang zuhud 
betul-betul dan berani meilegur yang bersalah, walaupun yang bersalah 
itu Amir atau Khalifah. Maka diangkadah oleh ~halif Abdulmalik bin 
Marwan menjadi Gubemur di Irak, seorang pahlawan gagah perkasa 
yang bemama. Hajjaj bin Yusuf. Dia terkenal kejam, membunuh 
beribu".ribu orang untuk menegakkan kekuasaan Bani Umaiyah. Tetapi 
Sa'id bin Jubar, tidaklah tenkat oleh kekejaman itu. Dia tetap berani 
menegur yang keluar dari pada jalan Kebenaran Agama menurut 
keyakinannya. Maka dituduhlah . dia penganut Mazhab Khawarij, 
Mazhab yang sangat dibenci dan ditakuti di masa itu, dan dia di 
tangkap. Sampai saatnya akan dibunuh, dia masih tetap menentang 

· Hajjaj dengan sikapnya yang gagah perkasa dan tabah. Seketika kaki 
dan tangannya telah dirantai, anaknya perempuan menangis. lalu 
beliau berkata : "Apa- yang kau takutkan anakkul Apa yang _ -kau 
tangiskan? Bagi ayah tidak ~rlu mempertahankan hidup lagi, asal 
tetap dalam keyakinan agama. Usia ayah sudah cukup lama, 57 
tahunl". ~ 

Ketika akan dibunuh, Hajjaj berkata kepada algojo : "Jangan 
hadapkan mukanya kepada kiblat, biar dia mati membelakangi 
kiblatl". 

Dia menjawab : "Kemanapun engkau hadapkan mukaku, di 
sanalah waJah Allah!". 
- Dan hanya 15 hari setelah dia wafat, mati pulalah Gubemur 
Hajjaj yang .kejam itu. Sebab sejak Sa'id bin Jubair dibunuh, setiap 
malam d!a terbangun tidur, karena kakinya terasa disentakkan terus 
oleh Sa'id bin Jubair. Kejadian ini di tahun 95 H. (7~ M.). 

Di zaman Khalifah Haran AI-Ru,W sudahlah jauh perbedaaa 
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bentuk kerajaan dengan di zaman Khalifah-Khalifah yang ber-empat. 
Keistimewaan dalam istana, semuanya sudah menurut langgam Persia 
belaka. Khalifah sudah menjadi wakil Tuhan di bumi. Harta-benda 
melimpah-limpah di istana dan dihambur-hamburkan kepada orang 
yang suka menggubah sya'ir memuji dan inemuja _Baginda. Kita dapat 
melihat bayangan kemegahan zaman itu dalam- cerita-cerita 1001 
malam. Maka di samping kemewahan dan kemegahan yang tidak 
terbatas itu, di sam ping kemajuan bersya'ir · dan berdayang, inang 
pengasuh; kemajuan penya'ir sebagai Abu Nawas, atau Basyar Ibn 
Bard dan lain-lain, dan di samping penya'ir-penya'ir yang mendapat 
hadiah puiuhan ribu dinar, ratusan unta dan ribuan he.ktar tanah, 
kelihatanlah rakyat yang hidup sangat miskin, tidak inempunyai 
rumah yang bagus, makanan yang sehat. Di waktu yang demikianlah, 
yaitu sejak Abad Pertama ·dan sampai ujung abad ke-Dua, hidup 
ahli-ahli kerohanian dan kebatinan yang _besar-besar. Mereka berani 
hidup dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan dan kefakiran. 
Mereka tidak mau berdekat dimgan istana. Mereka tidak mau ta'luk 
dengan kemegahan istana. Itulah orang-orang sebagai Hasan Bashrl, 
Fudhall bin 'Ayadh, Sufyan SaUrl, lbnus Samaak, Rabl'atul 'Adawlyah 
dan lain-lain. 

Diantaranya juga Imam Mallk bin Anas, yang terkenal dengan 
nama Imam Maliki, yang bergelar juga "Imam Dar ul Hijrah" (Imam 
Negeri Madinah). Mencurahkan fikiran beliau tentang perkembangan 
Hadits Nabi dan Fiqhi. Ketika Almanshur datang dari Baghdad 
hendak naik Haji , singgahlah beliau ke Madinah dan ingin bertemu 
dengan beliau. Beliau tidak mau datang menemui Khalifah Almanshur 
yang besar itu, bahkan beliau berkata : "AI-'Umu yu'ta, walaa ya'd!" 
("Ilmu didatangi, bukan mendatangil"). 

Sehingga Almanshurlah yang harus bersimpuh di hadapan beliau, 
ta'luk akan kebesaran Pribadinya. . 

Terkenal juga di zaman Harun Al-Rasyid , Fudhall bin 'Ayyad. 
Beliau ini dahulunya adalah sedra,ng durjana yang telah tersesat karena 
nafsti muda. Tetapi pada suatu malam, seketika dia berjalan-jalan 
mengintip-ngintip di dekat rumah seorang perempuan muda, kede
ngaran olehnya perempuan itu membaca ayat : "Belumkah datang 
masanya bagi orang yang beriman akan menundukkan hatinya, karena 
ingat akan Tuhan dan kebenaran yang diturunkan-Nya?". Mendeagar 
ayat itu dibaca dengan suara merdu dan hati khusyu', datanglah 
petunjuk kepadanya. Gemetar seluruh tubuhnya ingat akan dosanya, 
dan turunlah dia ke bawah _dan taubat. Dia menjadi seorang Zahid 
yang besar dalam riwayat Zuhud. Ketika dia pada suatu masa 

68 

Gudeg Bukoe



diundang menghadap Khalifah, dia telah berkata terus terang memberi 
ingat kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat, dan seketika akan 
diberi hadiah dia tidak mau menerima. 

Seorang penya'ir Zuhud yang terkenal di zaman itu iaJah Abciai
'Atahlyah. 

Apabila Khalifah sudah sampai. kepuncak kegembiaraan, sehingga 
lupa akim kewajibannya . dan keiniskinan rakyat, Abdul 'Atahiyah 
dengan sya'irnya memberikan peringatan-pedngatan yimg jujur, se
hingga kadang-kadang Harun Al-Rasyi,d menangis tersedu-sedu men
d,engarkan ajaran yang diberikannya. 

Sebetulnya sikap menentang (oposisi) kepada kekuasaan yang sah 
diwaktu itu ada berbagai-bagai aliran. Aliran KhawariJ, yang tidak 
mau mengakui kekuasaan Monarchie, melainkan menganut politik, 
supaya Kepala Negara dipilih dengan suara merdeka dan bebas, 
adalah terdiri dari pada kaum yang keras pula memegang agama dan 
berdasar Zuhud, membenci kemewahan. Peminpin-pemimpinnya kaum 
yang sangat tha' at dan keras dalam .beragama. Kaum Syl'ah pun 
demikian pula. Tetapi itu semuanya adalah pejuang-pejuang politik, 
yang kerap kali dipatahkan kekuasaannya. Mereka berbeda dengan 
kaum Zahid tadi. Mereka ini tidak menginginkan k~kuasaan, tetapi 
menginginkan meratanya hidup kerohanian. 

II 

NUSSAAK, ZUHHAAD DAN 'UBBAAD 

Pada masa itu nama mereka terkenal dengan Nussailk, kata 
banyak dari Naalk. Artinya orang-orang yang telah menyediakan 

. dirinya untuk mengerjakan ibadat kepada Tuhan. 
Zuhhaad, kata banyak dari Zahld. Zahid diambil dari Zuhd. 

Artinya ... tidak ingin". Tidak "deman" kepada· dunia, kemegahan, 
harta-benda dan pangkat. 

Abu .Y azld Bustaml ketika ditanya orang apa arti Zuhud itu, 
beliau menjawab: Tldak mempunyal apa-apa, dan tldak dlpunyal oleh 
apa-apa". ' · 

. 'Ubbaad, kata ban yak dari 'Abld, yaitu orang-orang yang telah 
mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. 

Dan kadang-kadang merekapun digelari "Bukaa-in", artinya 
orang yang senantiasa menangisi, kalau-kalau amal ibadatnya tidak 
diterima oleh Tuhan. 
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III 

TUMBUH SENDIRI 

Setelah melihat segala riwayat yang tersebut tadi, nyatalah bahwa 
Tasauf, atau Zuhud ito ialah tumbuh sendiri, dari perigaruh membaea 
dan melagukan Qur'an dengan suara merdu, tafakkur, samadi, dan 
me~baca beberapa Hadits, mencontoh perbuatan sahabat-sahabat 
utama dan pengarilh dari keadaan berkeliling. W aktu permulaan 
tumbuhnya, Tasauf belum menjadi suatu "ilmu yang teratur" atau 
"Filsafat yang tersusun". Demikianlah pertumbuhannya sampai ke
pada penghujung dari Abad ke-Dua dalam Islam. . 

Lepas Abad ke-Dua, ma'suk ke dalam Abad ke-Tiga, barulah 
mulai dia menjadi ilmu tersusun, dengan beberapa Kaifiat dan 
cara-cara yang tertentu. 

lbnu Khuldun, ahli Tarikh dan S.osiologi Islam yang terkenal 
menguatkan pendapat ini dalam "Maqaddimah" tarikhnya yang 
terkenal, demikian : "Tasauf ialah salah satu diantara ilmu-ilmu 
syari'at Islam yang baru tumbuh dalam ke-agamaan Islam. Asal-usul
nya ialah dari pada amal-amal perbuatan Salaf-ush-shalihin, {20) dari 
sahabat-sahabat Nabi dan Tabi'in, dan yang sesudah ito. Maksudnya 
ialah menuruti jalan kebenaran dan petunjuk Tuhan. Pokoknya ialah 
bertekun beribadat, memutuskan jalan yang lain dan tetap hanya 
tertuju kepada Allah belaka, menolak kemegahan dan perhiasan 
dunia, berlepas dki (Zuhud) dari pada yang diingini oleh orang 
banyak, dan menyendiri dari makhluk dan berkhalawat untuk 
ber'ibadat". (*) 

Setelah ito berkembanglah kemajuan, peradaban dan kebudayaan 
Islam. Mulailah kaum Muslimin bergaul dengan segala macam bangsa 
dan peradapannya, atau agama Islam ito sendiri dimasuki oleh segala 
bangsa, yang bukan Arab, sebab Islam bukan semata untuk bangsa 
Arab .(**). Lantaran pergaulan yang telah luas ito, sendirinya 
terjadilah ambil-mengambil fikiran, tinjau-meninjau dan bahkan 
menyalin Filsafat lain bangsa. Lantaran ito bertambah berkembang
biaklah "Tasauf Islam", sebagai juga ilmu-ilmu Islam yang lain. 
Karena .satu macam Kebudayaan tidaklah akan berkembang, kalau 
sekiranya tidak satu macam Kebudayaan tidaklah akan berkembang,~ 
kalau sekiranya tidak ada hubungannya dengan yang lain, dan kalau 

{•) Ibnu Khuldun "Mukaddamah", bal. 328. 
(•"') Surat Al-Anbiaa, ayat 107. 
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tidak mengalir, membekulah dia; laksana air. 
Di sinilah kerap-kali ahli-ahli penyelidik tersilap, atau: sengaja 

"menyilap", - kalau tidak dikatakan "menyulap" - mengatakari 
Filsafat Islam adalah Filsafat Yunani, dan Tasauf Islaf Islam adalah 
warisan Nashrani dan lain-lain tuduhan~ 

Syekh Mustafa Abdar ~' pemah m~nyatakan kesan beliau 
dal;1m bukunya "Tamhid" (Perintis jalan mempelajari Filsafat Islam), 
bahwasanya Filsafat Islam atau Kebudayaan Islam, bukanlah semata

. mata buatan dari ban gsa Arab atau fikiran Arab, tetapi · gabungan 
fikiran raksasa dari Arab, Persia, Yunani, Romawi, Hindi,. d~ 
lain-lain, tetapi tetap 4alam Urat Tunggang ke-Islaman, sebab bahasa 
yang dipakai ialah bahasa Arab, dan ktmtumian bahasa itu dijamin 
oleh Qur' an sendiri. Segala peradaban dan kebudayaan asing tadi 
dijalankan bahan -untuk mentperkaya persediaan yang telah ·ada. 

Setelah Tasauf menjadi ilmu yang berdiri sendiri, maka timbul
lah semacam "spesialisasi". Sebagaiman;l ada Ulama yang menyedia
kan umumya 'banyak semata untuk menyelidiki hukum Fiqhi, sehingga 
timbul Fiqhi_ dengan ke-Empat Mazhabnya, dan, a4a ahli fikir yang 
menjuruskan fikiran istimewa kepada Filsafat, sebagai Al-Fanbl, llnnl 
SIDa dan lain-lain, maka timbul pulalah golongan yang menjuruskan 
hidup semata-mata kepad~ "Tasauf' belaka. 

Sebelum permulaan Abad ke-Tiga, nama "tasauf' belumlah 
dikenal. Barulah Zahld, atau 'Abl4, atau fakir, atau DMik; sebagai 
yang telah kita jelaskan lebih . dahulu. 

IV 

HASAN BASHRI 

(Khauf dan Rajaa) 

Hasan U.Shrl, . y~g digelari juga Abu Sa'ld adalah seorang Zahid 
yang amat ma5yhur dalam kalangan Tabi'in. Beliau dilahirkan di 
tahun 21 H. (632M.) dan meninggal tahun 110. Beliaulah yang 
mula-mula sekali menyediakan waktunya memperbincangkan Umu
ilmu kebatinan, .kemumian akhlak dan usaha mensucikan ji\ta di 
dalam mesjid Bashrah. Segala ajarannya tentang kerohanian, senanti
asa diukumya dengan sunnah-sunnah Nabi. Sahabat-sahabat Nabi 
yang masih hidup pada zaman itu, pun mengakui akan kebesaran 
Hasan Bashri. Sehingga pemah, seketika orang datang menanyakan 
suatu soal kepada Anas biD Malik, sahabat Nabl yang utama, beliau 
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ini menyuruh orang itu pergi bertanya kepada Hasan Bashri. Dia 
dilahirkan ke dunia dua -malam sebelum Khalifah Umar bin 
Khaththab meninggal dunia. Dia berdapatan d(mgan tidak kurang dari 
pada 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr, dan 
300 sahabat-sahabat yang lain. -

Abu Qatadah berkata : "Bergurulah kepada Syekh ini. Saya sudah 
saksikan sendiri. Tidaklah ada ·orang Tabi'itr yang menyerupai sahabat 
Nabi, hanyalah beliau ini". 

Dasar pendirian beliau ialah Zuhud terhadap dunia, menolak 
_ akan kemegahannya, semata menuju kepada Allah, tawakkal, khauf 
- (takut) dan ri\Jaa, tidaklah terpisah._ Janganlah hanya semata-mata 

takut kepada Allah, tetapi ikutilah ketakutan dengan pengharapan. 
Takut akan murkanya, tetapi mengharap akan kurnianya. 

Abu Na'lm Al-Ashbahanl telah melukiskan kesimpulan tentang 
pandangan Tasauf Hasan Bashrl demikian : "Sahabat dari ketakutan 
dan kedukaan, tjdak tercerai dengan muram dan keluhan, tidak 
pernah tidur senang karena mengingat Allah. Fakih lagi Zahid 
menolak dunia lagi 'A bid". (*) 

Pandangan Tasaufnya ialah senantiasa bersedih h;1ti, senantiasa 
takut, kalau-kalau dia tidak membayarkan perintah Ailah sepenuhnya 
dan menghentikan Iarangannya sepenuhnya pula. Sehingga Sya'ranl 
pernah mengatakan : "Demiki1m takutnya, sehingga seakan-akan dia 
merasa bahwa neraka itu hanya dijadikan untuk dia" (**) 

Kitab-kitab ahli Tasauf yang besar-besar banyak sekali membi
carakan kehidupan Hasan Bashri. Rupanya pendirian hidup Hasan 
Bashri itn dijadikan pedoman oleh seluruh ahli Tasarif. 

Kitab Hulliyatil Au1iya, oleh Abu Na'im dan kitab Tabakat ul 
Kubra oleh Imam Sya'rani. "Kawakib Durriyah" oleh Almanawl, kitab 
"Kutul-Kulub" oleh Abu Thallb Al-Makld, banyak sekali menukilkan 
tentang kehidupan Tabi'in (21) yang besar itu. 

Setengah dari pada butir hikmat ajaran beliau tertulis demikian : 
1. "Perasaan takutmu sehingga bertemu dengan hati tenteram, lebih 

baik dari pada perasaan tenterammu, yang kemudiannya me
nimbulkan takut". 

2. "Dunia ialah negeri tempat beramal. Barangsiapa yang bertemu 
dengan dunia dalam rasa benci kepadanya dan Zuhud, akan ber
bahagialah dia dan beroleh faedah dalam persahabatan itu. Tetapi 
barangsiapa yang tinggal dalam dunia, lalu hatinya rindu dan 

(•). Hulliyatul Auliaa, juz 2, - 131-132. 
(••). Tabakat u1 Kabra, juz 1, halaman 31. 
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perasaan tersangk,ut kepadanya akhimya dia akan sengsara. Dia 
akan terbawa kepada ~uatu masa yang tidak dapat dideritanya". 

3. Pesannya tentang tafakkur : "Tafakkur membawa kita kepada 
kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Menyesal atas perbuatan 
jahat, membawa kepada meninggalkannya. Barang yang fana 
Walaupun bagaimana banyaknya; tidaklah dapat menyamai ba
rang yang baqa, walaupun sedikit. Awasilah dirimu dari pada 
negri yang cepat datang dan cepat pergi· ini, dan penuh dengan 
tipuan". . 

4. "Dunia ini adalah seorang perempuan janda tua yang telah bung
kuk, dan telah ban yak kemaian laki". 

5. "Orang yang beriman berduka-cita pagi-pagi dim berduka-cita di 
waktu sore. Karelia dia hidup diantara dua ketakutan. Takut me
nge11ang dosa yang telah lampau, apakah gerangan balasan yang 
akan ditimpakan Tuhan. Dan takut memikirkan ajal yang masih 
tinggal, dan tabu bahaya apakah yang sedang mengancam". 

6. Tentang duka-cita bcliau berkata : "Patutlah orang insyaf 
bahwa mati sedang mengancamnya, dan kiamat menagih janjinya, 
dan dia mesti berdiri dihadapan Allah akan dihitung" . . 

7. "Banyak duka-cita didunia memperteguh semangat amal saleh" . 
••• 

Penyelidik-penyelidik aHran Tasauf mempelajari dengan seksama, 
gerangan apakah tujuan Zuhud Hasan Bashri. yang besar itu? 

Dr. Muhammad Mustafa Helmi, guru besar Filsafat Islam dalam 
"Fuad I University" mengatakan kemungkinan bahwasanya Zuhud 
beliau itu, yang didasarkan kepada takut, ialah karena takut akan 
siksa Tuhan dalam neraka. Tetapi setelah sayapun turut menyelidiki
nya pula, saya berpendapat bahwa bukanlah takut akan neraka itu 
yang menjadi scbab. Yang jadi scab ialah perasaan dari orang yang 
berjiwa besar akan kekurangan dan kelalaian diri. Sebagai Sabda Nabi 
: "Orang yang berimari mengenangkan dosanya, laksana ·orang yang 
duduk di bawah seO'uah gunung y_ang besar;. senantiasa merasa takut 
gunung itu akan menimpa dirinya".· 

Dan Nabi pun bertaubat kepada Tuhan 70 kali dalam sehari 
semalam. Dalam kehidupan sehari-hari dari orang yang bersalah, dia · 
gelisah menunggu hukuman, dan apabila hukuman telab jatuh, dia 
tidak merasa takut lagi masuk ke dalam penjara. Kecintaan dan 
ketha'atan kepada Tuhan, menyebabkan timbul rasa malu, bagaima
nakah agaknya jika bertemu dengan Dia kelak. Adakah kiranya 
perhitungan yang tidak heres. 

ltu sebabnya saya berpendapat bahwasanya dasar Zuhud Hasan 
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Bashri bukanlah kareba takut akan masuk neraka. Tetapi takut akan 
itu sendiri. Dalam hal yang seperti ini, orang kadang-kadang merasa 
biaralah masuk neraka, dari pada kena murka. Sebab itu saya 
berpendapat bahwasanya Zuhud beliau ialah khauf dan rajaa : 
"Ketakutan dan Pengaharapan". Dan tujuan . sejati, yang juga 
dikuatkan oleh Dr. Mustafa Helmi, ialah ingin kebebasan dari 
kejahatan dan m..encapai keballam. · 

Setelah dari pada fatwa beliau pula, yang senantiasa menjadi bauh 
bibir kaum Shufi". 

"Anak Adami 
Dirimu, dirikul 
Dirimu hanya satu, 
Kalau dia selamat, selarriatlah engkau 
Kalau dia binasa, binasalah engkau 
Dan orang yang teJah selamat tak dapat menolongmu 
Tiap-tiap ni'mat yang_ bukan syurga, adalah hitla 
Dan tiap-tiap bala bencana:, yang bukan neraka, mudahf" . 

"Syurga" yang diutamakan di sini ialah perasaan, katena 
meni'mati ridha Allah. Dan neraka ialah puncak kegelisahan nterasai 
murka-Nya. · 

v 

RABI'ATUL 'ADAWIYAH 

(Zul. 1d karena cinta) 

Rabi'atul 'Adawiyah, adalah seorang Zahid perempuan yang amat 
besar. Contoh-contoh yang beliau tinggalkan dalam hidupnya, telah 
tertulis pula ~alam sejarah kaum Shufi dengan indahnya. Beliau telah 
meninggalkan dunia dalam tahun 185H. (796M.). 

Tingkat kehidupan Zuhud yang tadinya direncanakan oleh Hasan 
Bashri, yaitu takut dan pengharapan, telah dinaikkan oleh Rabi'ah 
kepada Zuhud karena cinta. 

Cinta yang suci murni itu lebih tinggi dari pada takut dan 
pengharapan. Cinta suci murni, tidaklah mengharapkan apa-apa. 

Menurut riwayat dari Imam Sya'rani, pada suatu masa adalah 
seorang yang menyebut-nyebut azab siksa neraka dihadapan Rabi'ah, 
maka pingsanlah beliau lantaran mendengar itu, pingsan di dalam 
menyebut-nyebut lltlafaar, memohonkan ampunan Tuhan. Tiba-tiba 
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setelah beliau siuman dari pingsannya dan sadar akan dirinya, 
beliauapun berkata : "Saya mesti meminta ampun lagi dari pada cara 
minta am pun saya yang pertama". 

Kata Sya'rani pula : "Syajadah tempat beliau sujud senantiasa 
basah oleh air matap.ya". 

Beliau se-zaman dengan Sufyan Sauri, murid yang terkenal dari 
Hasan Bashri. Pad a suatu hari didengarnya Sufyan mengeluh : "W ahai 
sedihnya haJiku", yaitu kesedihan Shufi yang telah diwariskan oleh 
gurunya. Mendengar itu berkatalah Rabi'ah : "Kesedihan kita masih 
sedikit sekali! Karena kalau benar-benar kita bersedih, kia tidak ada 
di dunia ini lagil" 

Cinta murni kepada Tuhan, itulah ,puncak Tasauf Rabi'ah. 
Pantun-pantun kecintaan kepada Ilahy, yang kemudiannya banyak 
keluar dari ucapan Shufi yang besar sebagai Fariduddin Al-Athar, 
Ibnul Faridh, Al-Hallaj, Jalalu'ddin Rumi dan lain-lain, telah dimulai 
lebih dahulu oleh Rabi-ah. Setengah dari pada sya'imya ialah : 

xxxr · 

"Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa : 
Wa hubban li-annaka ahlun Iizaka 
Fa ammal I~zi huwa hubbul hawa 
Fa syughli bizikrika 'amman siwaka 
W a ammal lazi anta ahlun Iahu 
Fa kasyfuka liy'l hujba hatta araka 
Fa Ial hamdu ftzaka wa1a zaki Iiy 
Walakin !aka! hamdu fi za wa zaka. 

"Aku cinta padamu~, dua macam cinta; cinta rindu. 
Dan cinta, karena engkau berhak .menerima cintaku 
Adapun cinta, karena engkau, 
Hanya engkau :rang aku kenang tiada yang lain. 
Adapun cinta, karena engkau berhak menerimanya 
Agar engkau bukakan bagiku hijab, supaya aku dapat melihat 
engkau · 
Pujian atas kedua perkara itu ·bukanlah bagiku 
Pujian atas keduaperkara itu adalah bagi-Mu sendiri". 

Al-Ghazali memberikan pendapatnya atas sya'ir itu demikian 
"Bar:mgkali yang beliau maksud dengan cinta kerinduan, ialah cinta 
akan ABah, karena Ihsan (22) dan ni'matnya di atas dirinya, karena 
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Allah telah menganugerahinya hidup, sehingga dia dapat menyebut 
nama-Nya. Dan cinta karena kedua, yaitu cinta karena .Allah (Jamal) 
dan kebesaran-Nya (Jalal), yang kian sehari kian terbuka baginya. 
Maka itulah cinta yang setinggi-tingginya (Kamal)_ Dan cinta ya~g 
timbul kepada Tuhan karena merenungi keindahannya (Jamal ul 
Rububiyah) itulah yang pernali disabdakan Rasulullah s.a.w. dalam 
satu Hadits Qudsi : . 

"Aku sediakan bagi ham baku yang saleh barang yang mata belum 
pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belumpemah 
terkhatir dihati seorang man usia juapun". (*) 

XXXII 
, 

"Inni ja'altu:ka til fuadi muhadditsi 
Wa abuhtu jismi man arad:t julusi 
Fal jismu minni lil-jalisi mu'anisun 

. Wa habihu qalbi ftl fu'adi anisi". 

(K.u jadikan engkau, ternan bercakap dalam hatiku 
Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk 
Jisimku biar bercengkerm~ dengan tolanku 
lsi hatiku, hanyalah tetap Engkau sendiri). 

Dan fatwa beliau juga : 

XXXIII 

"Ta'shil Ilaha wa anta tazharu hubbahu 
Haza la'umri fil fa'ali hadi u 
Lau kana hubbuka shadiqati la-atha'tahu 
Innal muhibba liman yuh!bba yathi'u" 

(Engkau durhaka kepada Tuhan di dalam batin 
Tetapi dilidah engkau menyebut tha'at kepadanya 
Demi umurku. Ini buatan yang ganjil amat 
Jika cinta sejati, tentu kau turut apa perintah ' 
Karena pencinta, ke yang dicinta tha'at dan patuh). 

Dalam sya'ir-sya'ir yang masyhur itu nyatalah kemana tujuan 
Zuhud Rabl'ah, yaitu kepada Tuhan karena Tuhan, bukan Kepada 
Tuhan karena mangharap. Baginya soal syurga atau soal neraka, 
adalah soal nomor dua, atau bukan soal sama sekali, sebab cinta itu 

(•(. Lihat Ghazali, Ihyaa Ulumuddin, Juz 4 hal. 266 - 267. 
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sendiri · sudahlah suatu ni'mat yang paling lezat, tidak ada yang 
mengatasinya lagi. Cinta dibaginya atas dua tingkat. Pertama cinta 
karena kerinduan. Dirindui sebab dia memang puncaknya segala ke
indahan, sehingga tidak ada lagi yang lain yang jadi buah 
kenangannya dan buah tutumya, melainkan Tuhan, Allah, Rabbi! 
Naik setingkat lagi, yaitu keinginan dibukakan baginya hijab, 
selubung, yang membatas diantara dirinya dengan Dia. Itulah 
tujuannya, yaitu melihat Dia. (Musyahadah). 

Rabi'ah sendiripun pernah berkata dalam seruannya kepada-
1)Ihan : "Ya Illahil Jika sekiranya aku beribadat kepada Engkau, 
karena takut akan siksa neraka, biar bakarlah aku dengan jahannaml 
Dan jika aku beribadat kepada Engkau karena harap akan masuk 
syurga, biar jauhkanlah dianya dari padaku. Tetapi jika aku beribadat 
kepada Engkau hanya karena semata-mata cinta kepada Engkau, 
maka janganlah, Ya Ilahi, Engkau haramkan daku, melihat keindahan 
yang azali" .· 

Kerapkali beliau bertukar fikiran tentang dasar pandangan hid up 
itu dengan Shufi yang besar Sufyan Sauri (*). Pada suatu hari Sufyan 
bertanya kepadanya tentang Hakikat imannya. Lalu dinyatakailnya 
keputusan : "Aku bukan menyembah-Nya karena takut neraka-Nyaj 
dan bukan karena ingin akan surga-Nya, sehingga perangaiku tak 
ubahnya derigan seorang penerima upah yang jahat. Tetapi aku 

. menyembah-Nya adalh semata-mata karena cinta kepada-Nya dan 
rindu-dendam yang tak habis-habis". 

Dan katanya pula : "Pencinta Tuhan Allah, tidaklah pefnah 
terdiam rintih dari ratapnya karena kerinduan, sebelum dia bertemu 
dengan yang di cintainya itu". 

Syekh Mustafa Abdur Razik (**), telah menulis komentar dalam 

(•) . . Pengarang Fikhi kita "I'anat ut Thalibin" yang ban yak dibaca di Indonesia ini, 
seketika membicarakan keharusan ~uduk berhadapan diantara laki-laki dengim 
perempuan, menguatkan pendapat bahwasanya duduk khalwat berdua-dua saja adalah 
haram. Tetapi jika disaksikan pula oleh yang lain adalah makruh. Tetapi hilang 
makruhnya, - kata beliau , kalau yang duduk berhadapan ito adalah orang semacam 
Rabi'atul Adawiyah dengan Sufyim · Stauri. Karena memang terkenal dalam Tasauf, 
bagaimana kerapnya kedua Shuti · yang besar inl bertukar-fikiran memperkatakan 
kesucian batin. -

(••). Syekh Mustafa Abdur Razik; salah seorang murid utama dari Syekh Muhammad 
Abduh. Seorang alim besar dan luas penyelidikan. Beberapa tahun di waktu mudanya 
dia . melanjutkan pelajarannya ke £ropa (Sorbonne) dan mend!'lami Filsafat Barat, 
sampai mendapat titel Doctor dari University ito. Kemudian -dia pulang ke Mesir, 
diungkainya p~an cara Baratnya, dilekatkannya jubahnya kelnbali. Pada suatu ketika 
dia menjadi Menteri Urusan Wakaf (hampir sama dengan Departemen Agama di 
:8ldonesia).-(D) -
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buku salinan "Encyclopaedie Islam" tentang Rabi'ah : "Sebelum 
Rabi'ah, Tasauf itu masih bersifat sederhana saja perkataan ahli 

\ Tasauf belum menyinggung rasa Shufi, dan belum merentangkan 
jalannya yang tentu. Maka adalah Rabi'ah yang mula sekali 
menyanyikan nyanyian cinta dalam Tasauf, dengan bentuk syair puisi 
dan prosa. Pantaslah bagi dayang keluarga Uthai' ini, sebagai seorang 
wanita utama di zamannya, yang mempunyai jiwa suci mumi itu, yang 
sangat tidak terpedaya oleh dunia, jika dia memutuskan hubungannya 
dengan segala dan menjuruskan perhatian semata-mata kepada yang di 
cintai, Hubbul Ilahi, cinta Tuhan, yang didengungkanriya dalam 
segenap nyanyiannya". 

Dan kata Syekh itu. pula : "Beliaulah Imam dari segenap kaum 
Shu(i yang datang kemudian, yang asyik dan rindu dendam kepada 
Tuhan, di dalam Islam". 

Patut juga diketahui bahwasanya Rabi'ah memang sudah semata
mata mengurbankan hidupnya buat di Cintai. Selama hidupnya sampai 
wafatnya, .beliau tidak pemah k;twin. Hidupnya hanya d!ilam zlldr dan 
tllawat dan wlrld. Dudtiknya hanya menerima kedatangan murid
murldnya, terdiri dari kaum Shufi yang besar-besar, memohonkan -
pengestu dan fatwanya. 

Kehidupannya adalah tafsir dari pada. ayat Quran yang jelas-jelas 
melukiskan hubungan cinta diantara Tuhan dengan hamba7Nya. 

"W ahai orang-orang yang percaya. Barang siapa yang murtad 
diantara kamu dari pada agamanya, maka kelak akan didatangkan 
Tuhan· suatu kaum akan gantinya, yang Tuhan cinta kepada mereka 
dan. mereka ,cinta kepada Tuhan, .yang merendahkan diri kepada 
sesama Mu'min dan bersikap keras terhadap yang kafir, yang berjuang 
pada jalan Allah, dan tidak merasa takut akan cercanya orang-orang 
yang durjana. Itulah anugerah Allah yang dilimpah kumiakan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui". 
(Al-Maidah, ayat 54). 

VI 

SUFY AN TSAURI . 

Seorang Ulama Hadits yang utama, Tabi'in yang pilihan dan 
Zahid yang jarang tandingannya. Dalam hal merawikan Hadits, dia 

(u). Kemudian setelali menlnggal Al-Maraghi, Relrtor Azhar, beliau diangkat menjadi 
gantinya. Beliau menmggal dunia di zaman Perang Dunia II. Banyak karangannya 
tentang FHsafat Islam, Tuauf dan Fiqhl, dengan pandangan dan penyelidikan yang 
seksama dan modem. · 
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diberi orang julukan "Amlrll Mu'mlnin dalam hal Hadits". 
Pendirian beliau yang sangat kuat ialah tidak mau · mendekati 

Raja-raja. Dia hidup di zaman Khalifah Al~Manshur. Dia mengembara 
dari sebuah kota ke kota yang lain, menerangki!Jl inti-sari agama 
kepada murid-muridnya, setelah diterimanya dari pada gurunya Hasan 
Bashri. Kemegahan dan kemewahan dan harta~benda yang datang 
berlimpah-Iimpah ke dalam Perbendaharaan Kerajal!n, menyebabkan 
Ummat Islam telah tenggelam dalam ke duniaan. Dan tidak dapat lagi 
dibedakan yang halal dengan yang haram. Banyak juga orang-orang 
Alim yang diharapkan memimpin ummat telah menjadi "penjilat" ke 
istana · Raja-raja dan Amir-amir. Maka hal itu sangat beliau 
pantangkan,dan sangat beliau nasehatkan demikian : "Supaya jangan 
rusak agamamul'' Kata beliau. Dalam pada itu beliaupun kadang
kadang tidak pula enggan bemiaga dan berusaha sendiri menjaga 
muruah, jangan sampai mengemis kepada Raja-raja. Pernah dia 
dipanggil kehadapan Al-Manshur. Di hadapan Raja Diktator-despot 
yang gagah perkasa itu dia bersuara lantang saja, tidak perduli, 
sehingga orang telah takut dia akan dibunuh. Tetapi hanya sekali saja 
dia datang menghadap Al-Manshur itu, sebab dirasanya tidak ada 
faedah bercakap dengan orang yang sedemikian, yang bermulut -manis 
kepada Ulama, tetapi rakyat kian lama kian sengsara. Ketika 
Al-Manshur naik Haji, diapun ada di Mekkah. Datang utusan 
,menjemputnya hendak menghadap, dia tidak mau. 

Dia lahir ke dunia pada tahun 97 Hijriyah (602M.) dan meninggal 
dunia di Bashrah tahun 121 Hijriyah (732M.) . 

••• 
Selain yang kita sebutkan diatas terdapat pula beberapa nama 

lain. Diantaranya : 
1. Rabi' bin Khaitsam wafat tahun 67 H. (681 M.). 
2. Jabir bin Hayyan. 
3. Kulaib Ash-Shidawi. 
4. Manshur bin 'Ammaar. 
5. 'Abduk, semua berpusat di kota Kaufah. 
6. Hasan Bashri wafat tahun 110 H. (721 M.). 
7. Malik bin Dinar wafat tahun 181 H. (792 M.) 
8. Al-Fadhl Al-Ragassyi wafat tahun 128 H. (740 M.). 
9. Rabbaah bi,n 'Amr Al-Qisyi. 
10. Saleh bin Basyr Al-Murri wafat tahun 172 H. (783 M.). 
11. Abdul Wahid bin Zaid wafat tahun 177 H. (788 M.). 
Semuanya berkedudukan di Bashrah. 
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Di negeri Persia (Khurasan) timbul pula Zahid yang masyhur, 
yaitu 12. Ibrahim bin Adham · wafat tahun 161 H. (772 M.). Dan 
muritnya Syaqiq Al-Balakhi wafat tahun 194 H. (805 M.). 

VII 

AHLI-AHLI TASAUF DARI KALANGANWANITA 

Selain dari Rabi'atul 'Adawiyah, maka Imam Sya'rani menuliskan 
pula di dalam "Thabaqat" ~nya beberapa nama dari Zahidah atau ahli 
Tasauf wanita, yaltu : Mu'azah AI-' Adawiyah, Majidah Al-Qurasyiyah, 
Saidah 'Aisyah binti Ja'far Sadik. Isteri Rabah Al-Qisiy, Fatimah An
Naisaburiyah, Rabi'ah binti Isma'il, Unimu Harun, 'Umrah isteri 
Habib, Ammat ul Jalili; 'Ubaidah binti Abi Kilab, Ufairah AI-Abi-dah, 
Sya'ranah, Aminah AI-Ramliyah, Manfusah binti Zaid. 

Dan yang sangat terkenill pula Saidah Mafisah binti'l Hasan bin 
Zaid bin 'Ali bin Abi Thali\>. 

Saidah Nafisah berkubur di Mesir. Di dalam mesjid' Amr bin AI• 
'Ash di Mesir itu terdapatlah sebuah Mihrab yang disebut Mihrab 
Saidah Nafinah. Berduyun-duyun orang ziarah ke Mihrah itu meminta 
berkat, sambil menjilat pinggir mihrab itu. Sehingga lama kelamaan 
menjadi lengkunglah bekas jilatan itu. 

VIII 

ARTI TASAUF 

Sebelum habis Abad kedua Hijriyah, mulailah terdengar kata
kata ~" T a s a u f ". 

Menurut penyelidikan yang seksama, ahli kebatinan yang mula
mula sekali digelari orang "Shufi" ialah Abu Hasyim dari Kaufah yang 
meninggal dunia pada tahun 150 H. (761 M.). Kehidupan sehari-hari 
Abu Hasyim memang mencontoh kesederhanaan Nabi dan sahabat
sahabatnya, tidak memperdulikan ikatan-ikatan kemegahan dan 
kemewahan duniawi, yang batasnya tidak ada, kecuali di dalam hati 
send.iri itu. 

Berbagai-bagailah pendapat kalimat Tasauf itu. Ahli-ahli penyeli
dik bangsa Eropa pun tidak kurang giatnya menyelidiki itu. · Bahkan 
konon, penyelidikan mereka tentllJlg kehidupan Tasauf Islam, melebihi 
dari pada penyelidikannya atas cabang-cabang ilmu ke-Islaman yang 
lain. {*) 

(•) Dr. A. Madkour "Filsafat islam". 
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Ada yang berkata bahwasanya kalimat Tasauf itu diambil dari 
pada Shafw, artinya bersih, atau shafaa, artinya bersih juga. 

Dan ada juga yang berpendapat bahwasanyll kalimat ini diambil 
dari pada "Shulffah", yaitu suatu kamar di sam ping mesjid Rasulullah 
di Madinah, yang disediakan buat sahabat-saliabat Nabi yang miskin, 
tetapi kuat imannya, yang makan minum mereka ditanggung oleh 
orang-orang yang mampu dalam kota Madinah. Banyaklah sahabat 
utama yang pernah tinggal di tempat itu, sebagai Abu Dardak, Abu 
Zarr, Abu Hurairah dan lain-lain. 

Ada juga yang mengambil sandaran kalimat ini dari pada "Shaff'' 
yaitu baris-barisan shaf seketika sembahyang. Sebab orang-orang yang 
kuat imannya dan murni kebatinannya itu, biasanya sembahyang 
memilih shaf yang pertama. 

Ada pula yang mengambil sandarannya dari pada. kalimat Shau
fanah" yaitu sebangsa buah-buahan kecil berbulu-bulu yang banyak 
tumbuh di padang pasir Tanah Arab. Sebab pakaian kaum Shufi itu 
berbulu-bulu sebagai buah itu pula. 

Tetapi penyelidik-penyelidik Barat sebagai Von Harmer menge
luarkan pendapat yang lebih baru dari ambilan logat itu. Kata mereka, 
kalimat Tasauf itu diambil dari pada dua kata Yunani, yaitu THEO 
dan SOFOS. Theo artinya Tuhan, Sofos artinya Hikmat. Jadi "Hikmat 
K;e-Tuhanan" (Al-Hikmatul Ilahiyah). Sebab kata mereka - sebagai • 
buah - buah fikiran yang telah kita terangkan panjang Iebar di atas 
tadi, banyak sekali pengaruh Filsafat Yunani, terutama Neo Plato
nisme mempengaruhi jalan fikiran Alam Islami. Jadi kalimat itu 
bukanlah .asli bahasa Arab, . melainkan bahasa Yunani yang telah di 
Arabkan. ' 

Sandaran-s.andaran logat ini tidaklah ada yang kena. Yakni kalau 
sekiranya hendak kita pakai kias aturan saraf (tata-bahasa) Arab. 
Kalau sekiranya kita katakan ambilannya Shafw, . hendaklah penis
bahannya dikatakan Shafawi, · bukan Shu fl. Dan kalau · dikatakan 
ambilannya dari pada Shuffah, hendaklah nisbahannya Suffi, dengan 
tasydid (dua t). Lebih-lebih lagi jika dikatakan ambilannya dari 
Shuffanah, tentu nisbahannya bukan Shull, akan tetapi Shofani. 
· Cepat-cepat menyatakan bahwa asal kata itu dari bahasa 'Yunani 
yang di · Arabklli, yaitil -gabungan kalimat "Theo" dan "Sofos", 
bertambah jauh lagi. Sebab, sebelum kembang Ilmu Pengetahuan 
Yunani dalam kalangan bangsa Arab di zaman Al-Ma'mun, Abu 
Hasyim yang meninggal di tahun 150 H. (761 M.), telah digelari orang 
Shufi. Al~Kindi, soorang Failasoof Yunani, buah tangan Plato, 
Aristoteles dan ajaran Neo Platonisme, tentu sala lebih patut digelari 
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orang "Shufi", kalau sekiranya kata-.kata ini diambil dari baha5a 
Yunani. 

Dan Abu Hasyim lebih dahulu terkenal dengan gelar "Shufi"nya; 
dari pada Al-Kindi dengan gelar "Failasoof Arab"-nya. 

Oleh karena itu, maka kebiasaan yang pertania memberikan gelar 
Shufi, dan ilmunya llmu Tasauf, kepada mereka yang telah 
menyediakan hidupnya bagi kepentingan kerohanian dan kemurnian 
batin, dengan pakaian mereka yang kebanyakan terbuat ·dati pada 
bulu kasar, belumlah dapat di jatuhkan oleh . teori yang lain, sampai 
sekarang ini. Dan lebih tepat jugalah jika . Shufi itu dibangsakan 
kepada orang-orang yang . memakai baju kasar dari pada bulu itu 
(Shufi). Dan kalimat Taaawwuf tetaplah sebagai suatu pengambilan 
bahasa yang d'isebut dalam ilmu saraf "babtafa' -ul", yang memfae
dahkan bagi Sbalrurah. 

XXXIV 

· Tashawwafa, yatashawwafu, tasshawwufan. Tashawwafa'al rajulu. 
(Seorang laki-laki telah mentaswwuf, artinya telah berpindah halnya 
dari pada kehidupan biasa kepada kehidupan Shufi). 

Sebagaimana di dillam tiap-tiap cabang pengetahuan, ahlinya 
memberi batas (istilah) suatu kata-kata di dalam batasnya yang tentu 
maka dalam kalangan ilmu Tasawwuf-pun demikian halnya. Kaun 
Shufi telah memberikan beberapa kaidah yang mereka pilih sendiri 
tentang maksud yang terkandung dalam kalimat Tasauf itu. 

Berkata Buyr bin Al-Harlta, Al-Haft [•} memberi arti tentang 
Tasauf itu : 

XXXV 

"Ash-Shufi man shafaa qalbuhu Iii Lahi". (Seorang Shufi ialah 
yang telah bersih hatinya, semata-mata buat Allah). 

Dardar bin Al-Busaln, berkata : "Shufi ialah orang yang telah 
memilih AI-Haq (Allah) semata-mata untuk dirinya, dan dari pada 
dirinya sehingga dibersihkannya, dan tidak mendorongnya bekerja 
memaksa-maksa dan membuat-buat dengan hanya semata-mata 
da'wa". 

Abu 'All AI-Ruzbarl, berkata : "Seorang Shufi ialah yang 
memakai kain Shuf untuk membersihkan jiwa, memberi makan 

(*) Al-Hafi, artinya yang tidak beralas kakinya. Sebab beliau selamanya tidak mau 
memakai terompa, sendal atau sepatu. · 
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hawanya dengan kepahitan, meletakkan , dunia di bawah tempat 
duduk, dan berjalan (suluk) menurut contoh Rasul Mustafa". 

Sbal biD 'Abdallaia AI-Turtarl, berkata : "Orang Shuti ialah yang 
bersih dari pada kekeruhan, penuh dengan tikiran, · putus dengan 
manusia karena menuju Allah, dan sama baginya harga emas dengan 
harga pasir" .. 

Ma'raf AI·Karakhl c "Tasawwuf 'ialah mengambil hakikat, dan 
putusasa dal'i. ap_a yang ada dalam tangan sesama makhluk". 

Abu Muhammad AI-Jaralral 1 "Tasauf ialah masuk· ke dalam budi 
menurut contoh yang ditinggalkan Nabi, dan keluar dari pada budi 
yang rendah'\ 

Rualin, berkata : "Tasauf ditegakkan atas tiga perangai. 
Berpegang teguh sfengan kefakiran, membuktikan kesanggupan ber
kurban dan mcmiadakan diri, meninggalkan · banyak kepentingan dan 
banyak -pilihan". 

Junaid, berkata : "Ta5auf ialah ingat kepada Tuhan walaupun 
dalam beramai-ramai, rindu kepada Tuhan dan sudi mendengarkan, 
dan beramal dalam lingkungan mengikuti contoh yang ditinggalkan 
Rasul".. · 

Alangkah jauhnya simpang jalan yang kita pilih dengan yang 
mereka pilih. Kita hendak mengupasnya dari segi Dmu Pengetahuan, 

· mencari. asal-usul pengambilan bahasa yang mereka p~ai, sandaran 
logatnya. Tetapi bagi mereka bukanlah itu yang penting. Tasauf 
memanglah begitu keadaannya. Dia lebih banyak bergantung kepada 
perasaan, pekada-. Zauq. Dan memang begitulah .umumnya perasaan 
itu, dapat dirasakan dengan halus, tetapi ti<Jak dapat dipegang 
bai'angnya dan tidak dapat ditentukan tempatnya. Dalam segala . ta'rif 
atau detinisi yang mereka kemukakan, adalah penuh perasaan yang 
tinggi belaka, penuh lteindahan (aestetic) dan budi (ethic)~ Penuh rasa 
ni'mat ·yang dialami jiwa karena Fanaa, atau lenyapnya diri sendiri 
dan yang lain dan teilggelam kepada rasa berdekatan dengan Tuhan. 

Dan ·scbagai hitnpunan dari pada itu, AI-Junald, yang terhitung 
sebagai salah seorang ikutan besar daJam hal Tasauf mengemukakan 
lagi arti Tasauf : ''Tuauf laiU membenJhlam hatl dar(· pada apa YUII 
menaaulgu peraiaan kebmyalwa malduk, beJ:fUq meamgalkm 
peapruh bucll yug ual · [laatmct] ldta, memadamkm llfat.alfat 
blemabaa ldta ~ebaaal mm111la, m.eqlaahl sepia ~eruaa dad hawa 
aafm, m:mclekatl llfat·•lfat aucl kerohmlaa, clan beraaatuaa kepada · 
dmu-Umu haldbt, memakal baraag YUII peatlag clan terleblh Ioibl, 
mmaburkm auehat kepa• lelallla ammat mmaala, memeama tegah 
)u· Jl deagaa Allah dUam hal haklbt, daa ~engll.'llt coatob Ruulallah 
da:am: hal iyad'at". 
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IX 

TASAUF DAN FIQHI 

Kehendak dari perkembangan zaman dan kemajuan ummat, 
menyebabkan Islam sebaigai agama yang meliputi telah menimbulkan 
ilmu dalam berbagai-bagai cabangnya. Adalah llmu Usuluddin, yaitu 
ilmu pokok-pokok · kepercayaan dalam agama. Maka tennasuklah 
dalam lingkungan ilmu itu segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kepercayaan; Imanl Dan Iman kepada Allah, kepada Malaikat, 
Kitab-kitab dan Rasul-Rasul dan Iman kepada hari · Kiyamat dan 
Kadar (takdir). Usuluddin ini dapat juga dinamai Theologie. Setelah 
ilmu ini berkembang, dengan sendirinya timbullah di sampingnya apa 
yang dinamai "Ilmu Kalam" , asal · artinya ialah ilmu kata-kata. 
Maksudnya mempertahankan Usuluddin 'tadi dari pada serangan luar, 
setelah masuk kedalam masyarakat Muslimin aliran-aliran Filsafat 
yang berbagai warna, yang kadang-kadang satu sama lainnya 
berlawan-Iawan, ada yang menguatkan adanya Tuhan, dan ada yang 
mengatakan tidak ada. Ada Filsafat Dahriy, atau Mazhab Jauhu ul 
Fard, (Antomisme) yang menolak segala macam yang berhubungan 
dengan jiwa, gaib, malaikat, Tuhan dan sebagainya. M~<ka adalah 
Dmu Kalam sebagai pertahanan untuk menguatkan Uslllluddln. 

Di samping ilmu Usuluddin timbullah Dmu Flqhl. Asal arti kata 
Fiqhi ialah faham. 1'egasnya ilmu cara memahamkan syari'at, hukum, 
larangan dan suruhan, wajib dan haram. Tentang ibadat , mu'amalat 
(hukum sipil) hukum kerumah-tanggaan (nikali, thalak, ruju') d11n 
segala yang berhubungan dengan itu. Dan hukum jinayat, yaitu 
pelanggaran-pelanggaran hak (keriminil). Maka llmu Fiqhi tadipun 
berkehendaklah kepada tiang yang teguh, yaitu undang-undang 
berfikir yang menyerupai manthik, atau manthiknya Fiqhi. Itulah 
"Ilmu Ushul Fiqhi". Di sinilah tumbuhnya ljtthad (kesungguhan 
menyelidiki hukum) inensesuaikan Hukum Furu' (cabang) dengan 
Hukum Ashal (pokok) dan seterusnya. Di sinilah timbulnya Mazhab- · 
Mazhab. 

Segala yang tersebut itu adalah mengenai amalan lahir. Sebab itu 
dinamailah dianya Ilmu Zahir. Maka di-samping itu dengan sendirinya 
timbuilah Ilmu Bathin. Bukankah segala syari'at itu kita kerjakan 
harus dengan hati patuh? ·Dan siapa Tuhan itu? Dan siapa kita? Kita 
disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahatl 
Kita akan diberi pahala kalau mematuhi perintah dan menghentikan 
laranganl Tetapi adakah hubungan kita dengan Tuhan itu hanya 
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· hubungan seorang majikan yang memberi gaji? Atau adakah hubungan 
kita itu lebih tinggi dari itu, yaitu karena cinta? 

Di-sinilah pangkal Ilmu Tasauf. 
Akan dikatakan ilmu, dengan artr ilmu pengetahuan yang 

berdasar kepada pendapat otak dan manthik, tidaklah selalu tepat. 
Karena dia lebih banyak berqasar_ .. kepada pengalaman batin. 
Orang-orl,lng yang telah lebih · tinggi pengalam.an · batinnya, yang 
dinamai mereka riadhah (latihan batin), memberikan petunjuk
petunjuk pengalamannya itu kepada muridnya. 

Kadang-kadang berjalanlah mereka terlalu jauh menyimpang dari 
pad a apa yang · dapat dicapai oleh orang yang bekerja tentang Ilmu 
Zahir tadi. 

Kaum Shufi-pun tidak banyak memakai kata-kata ilmu. Mereka 
lebih banyak memakai kata-kata "ma'rlfat", yaitu kata-kata yang lebih 
tinggi derajatnya dari pada ilmu. Sebab itu orang yang alim dalam 
pandangan mereka, belumlah setingkat dengail orang yang arif. 
Pe~laman-pe~J.galama:n mereka dalam latihan batin jadi, rahasia
rahasia yang terbuka dalam ilham, jauh lebih tinggi dari pada suatu 
kesimpulan yang didapat dengan manthik. Ilmu kaku dan tidak 
mengingat nilai, tetapi ma'rifat berisi keindahan yang dirasai batin 
lantaran lsyq, yaitu kerinduan mengetahui. Ilmu hanya semata-mata 
mencari jawab dari pertanyaan: "Apa dan bagaimana". Ilmu tidak 
dapat menjawab: "Dari mana, ke-mana?" 

Oleh karena kaum Fiqhi semata-mata berfikir dan kaum Shufi 
rnengutamakan rasa, kadang-kadang tidaklah mereka berjumpa lagi; 
karena simpang jalan sudah telalu jauh. Oleh sebab itu, kerap-kali 
terjadilah pertentangan, sebab nyata berlain tempat memandang. 

Pangangan umum dari pada ahli Tasauf, sebagaimana pemah 
dinyatakan oleh Suhrawardl dalam kitabnya "Awarif ul Ma'arif', 
segala kepatuhan (lilqiaad). Jiwa mereka telah dikokohkan diatas sendi 
ke· Taqwaan, dan Zuhud terdapat pada dunia yang tidak kekal, yang 
Iekas h~lang dan IekaS pergi. Lebah jiwa mereka telah dibanjiri oleh air 
ma'rifat dan ilmu yang haq. Mereka memandang segala ayat dan 
Hadits, dalam arti yang simbolik, artinya tidak sernata-mata melihat 
yang tertulis, tetapi nienyeberang ke-sebalik Nash (23) itu. Ilmu 
mereka menurut jalan sendiri, yang diterima turun-menurun oleh· 
murid dari pada gurunya dan guru dari pada gurunya pula. 

Tetapi pemimpin~pemimpin Tasauf yang . besar dan dalam, 
. memandang 'bawasannya gabungan diantara ilmu batin dengan ibadat 
yang lahir itu adalah puncak kebahagiaan dari pada Tasauf. Tasauf 
· 8dalah pakaian hati di-dalam melaksanakan amal ibadat, · rukun dan 
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syari;at. Zuhud dari pada, cinta akan akhirat. Tidak diikat oleh yang 
fanaa dan akan hilang, tetapi hati tertambat kepada yang kekal (baqa) 
dan abadi. 

Dunia hanya semata-mata laksana "fatamorgana", gejala panas 
di padang pasir, yang disangka oleh orang yang ke-hausan adalah air 
yang sejuk, tetapi bila didatangi ke-sana, tidak akan terdapat apa-apa. 
Batin mesti suci, jiwa mesti bersih. 

Tetapi · sebagai ahli Tasauf yang sejati menjunjung tinggi akan 
syari'at, dan menurutinya dengan tidak banyak tanya, demikian juga 
Ulama-Ulama Fiqhi yang tinggi. 

Marl kita kemukakan sedikit penjelasan lagi tentang pandangan 
kaum Shufi dan kaum Fiqhi dalam derajat yang tinggi itu. 

Kaum Shufi tidak banyak mempergunakan pertimbangan apakah 
ini · haram atau makruh, dan apakah ini wajib atau sunnat. Bila 
mereka bertemu dengan satu perintah atau larangan, mereka akan 
turuti atau hentikan dengan ridha dan patuh. Kadang-kadang suatu 
Hadits yang dipandang dha'if oleh ahli Hadits, di'amalkan isinya oleh 
ahli Tasauf dengan tidak banyak menanyakan siapa yang merawikan. 
Wirid-wirid yang dipandang hanya sunnat, atau "Fadailil a'maal" (24) 
oleh kaum Fiqhi, karena menurut timbangan-timbailgannya, bagi 
kaum Tasauf di'amalkan dengan sungguh-sungguh. Apatah lagi setelah 
mereka cobakan dalam pengalaman hidupnya sehari-hari, mereka 
bertemu ~engan khasiat-khasiat do'a atau bagaimana. Seumpama ayat 
Fatihah: lbnal Qayybn menganjurkan di-dalam kitabnya " Madarijus 
Salikin" bagaimana kebesaran khasiat Fatihah itu. Dia sendiri telah 
thawaf di-keliling Ka'bah dalam sangat payah, karena panas sangat 
terik. Tetapi setelah dibacanya Fatihah dengan hati khusyu', 
kepayahan itu hilang dengan . sendirinya. · 

lbnul Qayyim terkenal dalam Dmu Fiqhi dan Ilmu Hadits. 
Apatah lagi bila bertemu pula Hadits atau riwayat yang 

mengatakan bahwa Nabi atau sahabatnya memang pemah memper
gunakan bacaan-bacaan demikian di-dafam suatu hal dan melepaskan 
diri dari pada suatu kesulitan. Sebagaimana pernah di-zaman Nabi 
seorang sahabat Nabi singgah disatu dusun dalam suatu perjalanan 
jauh. Anak kepala dusun itu disengat kala. Lalu di-baca oleh ·sahabat 
itu surat Fatihah dan diludahinya tempat yang disengat kala itu, maka 
hilanglah sakitnya. 

Di-samping kaum Fiqhi menyelidiki ayat dan Hadits untuk 
mengetabui suatu hukum, merekapun ·menyelidiki ayat d&ll Hadits 
untuk mengetahui "rahasia kebatinan" yang terkandli.ng di-dalamnya. 
Berkat y~ya dan kebersihan jiwanya, mendapatlah dia dalam 
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lapangannya, sebagaimana yang didapati oleh ahli Tasauf dalam lain 
lapangannya pula. 

Kaum Fiqhi menyelidiki sanad riwayat -tentang sembahyang sunnat 
misalnya. Pia .nienyatakan pendapat bahwasannya sembahyang sunnat 
yang. ma'stur (yang berasal dari Nabi) tidalah sekian raka'at. Ada 
sembahyang Qabiliyah dan ada sembahyang Ba'diyah, . (25) ada 

· sembahyang Malam dan ada sembahyang Dhuhaa dan yang lainnya, 
dengan raka'atny~ yang tertentu. Tetapi kauil Shufi sembahyang 
sunnat · ada yang . sampai 100 raka'at sebari semalam. · Junaid 
Al-Baghdadi mewiridkan sembahyang · sunnat 400 raka'at sehari 
semalam.. ... 

Stdtan Abdul Kadir Al-Jazairi, Pahlawan Satria ·Islam yang 
berjuang · di Algeria melawan kekuasaan Perancis pada penghujung 
Abad ke Sembilan Betas, adalah seorang Shufi yang besar, yang 
senantiasa merenung dalam perasaan Shufi · akan "rahasia-r~hasia" 
yang terkandung dalam Qur'an. Maka di-catatnyalah pendapatnya itu 
dalam suatu kitab besar yang bemama "Al-Mawaqir', . terdiri 4ari 
beberapa jilid. 

• • • 
Yaqin mereka bagi kepada tiga martabat. Yaitu "llmu-Yaqin", 

'Ain1il-Yaqin" dan "Haqqul-Yaqin" .. 
llmu-Yaqin adalah martabat ·pertama, yaitu pengetahuan-pengeta

huan kebatinan yang . telah dituntwikan oleh guru . (Syekb) kepada 
mUridnya, sebagai' pelita bagi . murid dalam perjalanannya yang jauh 
dan sulit itu (suluk). Apabila murid telah melangkah sendiri, maka 
akan didapatnyalah 'Ainul-Yaqin, berkat sabamya menuntut dan 
mencari jalan. 'Ainul-Yaqin ialah pengalaman-pengalaman dan 
pera5aan yang dirasai karena kuaf (terbuka rahasia) dan muayab•dah 
(menyaksikan) · apa ·. yan~ dicari. Dari sana kelak akan naiklah · dia · 
kepada JD,artabat HaqqU1-Y~qin, yaitu. flmaaitya seoraag hamba pada 
Jllll& lbcjq Allah. 

Melalui Faaaa ialah untuk menuju Baqaa. Fanaa artinya lenyap, 
hilang diri (ingsun) ke-dalani Tuhan. Apabila diri telah lenyap, 
ke-dalam Tuhan, dengan sendirinya tercapailah Baqaa, yaitu kekal, 
sebab Tuhan itu kekal adanya. 

. Dalam . hal ini kerapkalilah mereka terbentur dengan ketentuan
ketentuan kaum Fiqht; yang hanya menimbang perkara dari segi otak. 
Menghitung · segala s-esuatu 4engan tingkat-tingkat ilmu manthik 
(Praemisse I, · ·praernisse II di.n conclusi, mukaddimah shughra, 
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mukaddimah kubra dan natijah). "Apa yang tuan Iilaksudkan dengan 
Fanaa dan Baqaa itu?" kata ahli Fiqhi. "Apakah maksud tuan bahwa 
diri tuan bersatu dengan Allah? Apakah persatuan itu tuan· artikan 
bahw3; diri tuan sendiri telah menjadi Allah pula? Kalau begitu 
sesadah perjalanan tuanl" 

Tetapi bagaimanakah akan membesaPkan perselisihan dalam 
perkara ini? Padahal Mazhab Tasauf adalah mazhab perasaan. 
Berapakah banyaknya di dunia ini manusia mencapai suatu perasaan 
murni, tetapi tidak dapat mengatakan kepada orang lain dalam bentuk 
fikiran yang teratur. Sebab itu orang Tasauf memakai suatu pepatah 
yang terkenal: "Man lam yazuq lam ya'rif'- (barang siapa yang belum 
pernah merasainya, belumlah dia akan tahu). 

Sebagai kita katakan tadi, ahli-ahli Fiqhi yang besar kebanyakan
nya mempunyai pula kehidupan Tasauf yang tinggi, yang tidak keluar 
dari pad a garis-garisan yang ditentukan oleh teladan _dan sunQah -Nabi. _ 
Imam Malik boleh dikatakan tidak kering wajahnya dari pada air 
udhuk. Apabila beliau akan mengajarkan Hadits, yang telah disusun
nya di-dalam kitabnya yang terkenal "Al-Muwaththa'l" Lebih dahulu 
diambilnya udhuk dan dengan sangat hormat ta'zim dia duduk 
bersimpuh di-dekat kuburan R,asulullah s.a,w. 

Imam Syafi'i pernah be~alam di n1mah Imam Ahmad bin 
Hanbal sebagai tamu. Tengah malam bangunlah Imam Ahmad bin 
Hanbal hendak sembahyang Tahajjud. Dengan melangkah diam-diam 
dia lalau di-dekat beliau tidur, takut beliau terbangun. Tetapi 
didapatinya beliau sedang duduk berzikir. Lalu dibangunkannya anak 
perempuannya, supaya anak perempuan itu mefthat dengan mata 
kepalanya sendiri bagaimana ibadat gugunya itu, yang tidak berhenti 
berzikir dan sembahyang sampai masuk waktu subuh. 

Ketika ditanya orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal sendiri 
apakah arti Zuhud. Maka sebagai Ulama Fiqhi yang besar, beliau 
telah memberikan jawab yang sangat indah dalam pandangan ahli 
Tasauf. Kata beliau: "Zuhud itu ialah tiga rupa: Pertama meninggal
kan yang haram. Itul!lh -Zuhudnya orang 'awam (orang kebanyakan). 
Ke-dua meninggalkan yang tidak perlu. Itulah Zuhudnya orang 
Khawash (orang-orang utama). Ke-tiga meninggalkan segala perkara 
yang akan merintang kita di-dalam mengingat Allah. Itulah Zuhudnya 
orang-orang 'arifin". · · 

Kehidupan Tasauf yang tinggi itupun tetdapat pada diri Imam 
Abu Hanifah (Hanafi). Beliau berani menentang hidup di-dalam serba 
kesulitannya, dan berani dengan jiwa merdeka rnenyatakan pendapat
pehdapat dan ijtihadnya, jangan sampai mengemis kepada orang yang 
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mampu, beliau berusaha dan bemiaga. Imam Hanafi berjualan kain. 
Tetapi kentungan yang didapatnya digunakannya untuk ber'amal, 
kadang-kadang dimerdekakannya budak-budak dengan keuntungan 
pemiagaan, dan hidupnya sendiri sangatlah sederhaJ!a sekali. 

Alhasil kernurnian . dan cita-cita Islam yang tinggi adalah 
gabungan Tasauf dan Fiqhi; gabungan otak dan hati. Dengan Fiqhi 
kita menentukan batas-batas hukum, dan dengan Tasauf kita meinberi 
pelita dalam jiwa, sehingga tidak merasa berat di-dalam melak1,1kan 
segala kehendak agama. 

Kalau kita tilik kepada bunyi Hadits tentang Islam, Iman dan 
Ihsan nampaklah bahwa ke-tiga Ilmu, yaitu Fiqhi, Dmu Usuluddin dan 
Tasauf telah dapat menyempumakan ke-tiga simpulan agama itu. 

151-.n diartikan oleh Hadits itu ialah . mengucapkan Syahadat, 
mengerjakan sem-bahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, 
mengeluarkan Zakat dan Naik Haji. Untuk mengetahui ini, sehingga 
kita mengerjakan suruhan agama dengan tidak membuta; ldta 
pelajarllah Flqbl. 
Iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Rasul-Rasul dan Kitab, 
dan iman kepada Hari Kiyamat dan Takdir, buruk dan baik mesti 
terjadi, karena ketentuan Tuhan: Klta pel~arllah Uauluddbl, atau 
DmuK~aam. · 

Ihsan adalah kunci dari pada semuanya, yaitu: Bahwa kita 
berabdi kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu kita lihat dihadapan 
kita sendiri. Karena meskipun mata: kita tidak dapat melihat Tuhan, 
namun Tuhan tetap melihat kita. Untuk menyempumakan Ihsan itu, 
klta maaukl ~am Taaauf. 

Itulah tali berpilih tiga: Islam, Iman dan Ihaan. Dicapai dengan 
tiga ilmu, Flqhl, Uauluddln dan Taaauf. 

r 
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B A B VI 

BINTANG-BINTANG SUFIAH YANG SINAR-SEMINAR 
TASAWWUF DI ABAD KE-TIGA DAN KE-EMPAT 

(Abab Sembjlan - Sepuluh Masehi) 

I 

SETELAH masuk abad ke-tiga dan ke-empat, Dmu Tasauf telah 
berkembang dan telah menunjukkan isinya yang dapat dibagikan 
kepada tiga bagian, yaitu Ilmu Jiwa, Ilmu Akhlak dan Ilmu tentang 
yang g.aib (Metafisika). Kehalusan rasa yang dipentingkan di-abad 
pertama dan ke-dua telah r· mpertinggi penyelidikan atas ke-tiga 
cabang ilmu itu, yang telah mcncmuhi seluruh kehidupan $hufi. 

lbnu Qa~ menulis dalam buku Tasaufnya yang terkenal, 
"MadarfJ· us Sallldn", bahwasannya pokok ·tunggal dari pada ilmu ini 
ialah Iradah _(kemauan). Dialah sendinya dan dialah. pokok kemauan- . 
_nya. Dia meliputi akan segala bagian-bagian dari pada hukum iradah, 
yaitu gerak hati. Lantaran itu dia dinamai Ilniu Bathin. Sebagaimana 
Dmu Fiqhi meliputi akail bagian-bagian dari pada hukum-hukum yang 
mengenai anggota tubuh. Itu sebab maka Ilmu Fiqhi dinamai "Dmu 
Zahir". 

Oleh karerla pada mula pertumbuhannya, Tasauf boleh dikatakan 
hanya beredar sekeliling Budi dan Susila, maka kadang-kadang Tasauf 
itu dinamai saja Ilmu Akhlak . . Tetapi kalau kita pelajari Ilmu Akhlak 
dari seginya yang bia5a, yait 1 timbangan buruk dan balk dalam 
pandangan diri sendiri dalam masyarakat, maka nyatalah bawa5anya 
Tasauf tidaklah tepat kalau sekiranya dikatakan Ilmu Akhlak saja. · 
Ilmu Akhlak (Ethika) lebih banyak memandang keseimbangan hidup 
seorang diri di-dalam masyarakat ramai. Sebab itu pertanggungan 
jawab Ilmu Akhlak lebih banyak kepada masyarakat. Sedang Tasauf 
lebih banyak pertanggungan jawab di-hadapan Tuhan. Memandang 
masyarakat , atau alam seluruhnya adalah dari segi ridha atau 
murkanya Tuhan. Aku menghormati sesama makhluk, sebab makhluk 
itu adalah sama-sama dengan daku di-bawah perlindungan Tuhan. 
Iradah lebih dahulu ditujukan kepada Zat Yang Maha Tiriggi. Dari 
sanalah menurunnya ke-bawah kepada sesama makhluk. Itulah sebab 
maka Ta5auf Islam dipenuhi oleh tiga soal: Soal Ketuhanan 
(Metafisika). Soal diri sendiri {Jiwa) dan soal Akhlak (m~ngenai 
masyarakat) . 
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Jiwa manusia, teruta"'a jiwa dari diri sendiri, yang disebut oleh 
bahasa Jawa Kuno "Ingsun" dikaji sedalam-dalamnya. Dipelajari 
tingkat-tingkat kenaikan yang ditempuhnya, yang disebut dalam Ilmu 
Tasauf "Maqamat". Rasa-rasa batin yang mendatang, di-dalam 
menuju suatu tujuan yang tentu, yaitu Fanaa dan Baqaa. Fanaa 
hamba ke .dalam Tuhan, dan Baqaa dalam Tuhan. Ittlhad (bersatu), 
m~nurut setengah faham mereka, atau Ittishal (berhubungan) menurut 
faham yang lain. 

· Rabl'ah Al-'AdaWlyah terlebih dahulu telah.melengkapkan jiwa 
ke-Tasaufan -dengan ajarannya yang te,:kenal, yaitu Hubba, Cinta. 
Maka Shufi Abad ke-tiga dan . ke-empat · telah memperkembang 
memperluas dan memperdalam pengajian cinta ini. 

Ma'ruf AI-Karakhl seorang pemimpin Tasauf yang besar di 
Baghdad menambah basil perolehan jiwa dari pada cinta itu, yaitu 
Thama'nlnah (ketenteraman -jiwa) karena cinta. Ketenteraman jiwa 
itulah tujuan. Karena kekayaan yang sebenarnya dan yang kekal, 
bukanlah harta~benda, · tetapi kekayaan hati. Kekayaan hati hanya 
didapat dengan ma'rifat, yaitu kenai akan yang dicintai. Apabila yang 
dicintai itu telah dikenal, tibalah bahagia dan tenteram dalam hati. 
Dan kecillah segala urusan kebendaan dalam penglihatan mata-hati. 

Haria AI-Muhaslbl menjelaskan lagi bahwasannya rasa cinta 
seorang makhluk kepada khaliknya itu, adalah anugerah Ilahi, yang 
di-semaikan Tuhan di-dalam hati orang yangmencintainya.:Kalau cinta 
itu 'telah bertumbuh, belum tercapal maksudnya sebelum benatu 
dlantara yang menclntal dengan yang dlclntal. 

Di abad ke-einpat AI-Kalabazl niengarangkan bukunya "At
Ta'arruf II Mazhabl ahllt Tasawwuf''. Beliau meninggal di-tahun 380 
H. (993 M.). Waktu itu pulalah Abu Thallb AI-Makkl mengarang 
bukunya "Qu!ul Qulub" (Perbekalan Hati). Beliau meninggal di-tahun 
386 H. (999 M.). 

Hubungan clnta dengan Tuhan: "Itulah isi yang utama dari Tasauf _ 
dalam abad ke-tiga dan ke-empat. Dan pokok itulah yang di-pecah 
di-papar dan di-uraikan oieh Kaum Tasauf yang datang kemudian. 
ltulah yang diperkembang oleh pengarang kitab: "Kasyfu.I Mahjub" 
(oleh Hl\fawalrl, wafat pada tahun 456 H. (1064 M.). "Arrisalah" (oleh 
AI-Qusyalry, wafat pada tahun · 465 H. (1073 M.). Dan kitab "lhya 
Ulumuddin" karangan AI-GhaZall yang terkenal wafat tahun 536 H. 
(1142 M.) . 
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II 

NAMA-NAMA GEMILANG DI ABAD 
KE-TIGA DAN KE-EMPAT 

Di abad ke-Dua, Tasauf hanya terkenal di Kaufah dan Bashrah. 
Tetapi permulaan a bad ke-Tiga dia telah mengembang ke-luar dari 
ke-dua kota itu. Dia telah melebar sampai ke-kota Baghdad, sebagai 
pusat Kekuasaan Daulat Islam, (Bani 'Abbas). Karena di-mana 
kemewahan sudah bersangatan, di-sanalah tumbuh Tasauf. "Kerisis
Moril" pun ada pada masa itu. Sebab itu pebentuk kekuatan morilpun 
tumbuh denga_n sendirinya. Dari Baghdad, dia telah mengalir 
.ke-tanah-tanah Persia. Dan di Persia itulah . kemudiannya Tasauf 
mengambil kedudukan lebih tingg dari pada lain-lainnya. Menurun 
juga ke Mesir, ke Syam dan ke Jaz.rat Arab . 

Waktu .itu mulailah hubungan yang erat diantara Guru (Syekh) 
dengan muridnya. Baghdad sangatlah subur tanahnya buat Tasauf 
di zaman itu. ' 

Di Baghdad terkenalah nama Abul Hasan· Surrl Assaqthl wafat 
pada tahun 253 H. (874 M.). Mulanya beliau adalah s~orang saudagar 
besar. Tetapi entah karena beliau senantiasa mengalami bahwasannya 
dengan jadi saudagar itu, kerapkali kita ·merasai "uang" itu manis, 
sehingga kerap kali hati berjuang · dalam mencari laba bend a, 
ter~inggung laba jiwa, laiu beliau berhenti . berniaga dan dud ukiah dia 
bertafakkur di-dalam rumahnya, beribadat dan memperdalam penye
lidikan tentang Ilmu Batin. Kab: nya konon, beliaulah yang mula
mula mengupas soal Tauhid d. ri segi Tasauf yang mula-mula 
memperkatakan tentang Haqlqat. Dari beliaulah keluarnya ajaran 
tentang "Maqamat" (tingkat-tingt- at) pengalaman yang dituruti jiwa, 
dan tentang "Ahwaal". , 

Sesudah beliau datanglah Abu Hamzah Muhammad bin Ibrahim 
Ash-Shuft Beliaupun berkedudukan di Baghdad. Beliau pulalah yang 
mula-mula memecahkan soal tentang "Isyq" (kerinduan), "Zikr" 
(ingat). "Jam'ul Himmah" membulatkan cita-cita. " Alqurb" (pende
katan) dan kata-kata lain yang sangat terkenal dalam kalangan kaum 
Shufi. Beliau wafat di tahun 269 H. (883 M.). 

Setelah itu muncul pula Ma'ruf Al-Karakhl. Beliau wafat di-tahun 
200 atau tahun 201 H. (816 M.) . Beliaulah yang memberi Kaidah 
tentang Tasauf demikian: "Tasauf ialah mengambil hakikat, putus asa 
dari pada apa yang ada ditangan sesama makhluk. "Mabuk" karena 
rindu dan cinta kepada Tuhan, dan belum sadar dari kemabukan itu 
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sebelum bertemu dengan DIAl" Dan beliau juga yang berkata: 
"Fanaa-nya orang-orang yang Taqwa artlnya lalah Baqaa. Matlnya 
lalah bidup yang sejatl". 

Abu Sulaiman Ad·Daranl yang wafat di-tahun 215 H. (830 M.). 
Mengajarkan bahwasanya cinta diantara hamba dengan Tuhannya itu 
hendaklah berbalasafl. Tidak "bertepuk sebelah tangan". Harus 
senantiasa ada hubungan (kontak); di-sini memanggil, di-sana 
menjawab. Apabila ditanyakan orang kepada beliau apa benarkah 
artinya ma'rifat, beliau tidak dapat menjawab dengan kata-kata. 
Karena seketika mendengar pertanyaan itu saja, beliau sudah seperti 
orang " r .ouk". Kata beliau: "Orang yang arif, kalau telah terbuka 
penglil'> sn mata-hatinya, kaburlah penglihatan mata lahimya. 
Sehingga tidak ·ada suatupun lagi yang dilihatnya~ hanya SATU". Kata 
beliau juga: "Kalau hati menangis karena kehilangan Tuhan, jiwa 
bergembira karena mendapat-Nya kembali" 

Tadi telah kita sebut sedikif nama Harits Al-Muhaslbi, Al
Muhasibi artinya iafah ora'ng yang senantiasa menghitung. Karena ada 
suatu kata-kata hikmat kaum Tasauf, yang oleh setengah orang telah 
disangka Hadits: "Haslbu anfusakum qabla an tuhasabu". - "Hitung
lah kamu sendiri sebelum engkau dihitung". Beliau meninggal tahun . 
243 H. (856 M.). Al-Qusyairi mengatakan bahwa jaranglah orang 
bertemu sebagai beliau itu. Ilmunya luas, lagi wara', pan4ai bergaul 
dan banyak sekali mendapat rahas~a-rahasia di-dalam renungan batin 
itu. Dia termasuk di-dalam lima orang terkemuka Tasauf; yang empat 
lagi ialah: Junaid, Ruaim, Ibnu Athak dan Um~r bin Usman Makki. 

Al-Muhasidi berkata: "Barang siapa yang telah bersih hatinya 
karena senantiasa Muraqabah (mengintai terbukanya jalan ke-Tub an) 
dan ikhlas, maka akan berhiaslah lahimya dengan Mujahadah 
(perjuangan) dan me~gikuti contoh yang ditinggalkan Rasulullahl" 

III 

ZIN- NUN 

Yang sangat gemilang pula namanya ialah Abdul Faldh Zln-Nun 
Al-Mishrl. Beliau berasal dad Naubah, yaitu suatu negeri diantara 
Sudan dan Mesir. Boleh dikatakan bahwa beliaulah puncaknya kaum 
Shufi dalam Abad ke-tiga. Beliaulah yang banya_k sekali menambahkan 
jalan · buat menuju Allah. Tujuan beliau ialah "Mencintai Tuhan, 
membenci yang·sedikit, menuruti garis perintah yang diturunkan, dan 
takut akan terpaling jalan". · 
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Ditanyai orang beliau apa· benarkah hakikat cinta itu. Beliau 
jawab: "Bahwa engkau cintai apa yang dicintai Allah, engkau benci 
apa yang dibencinya, engkau memohonkan ridhanya, engkau · tolak 
sekalian yang akan merintang engkau menuju Dia. Dan jangan takut 
akan kebencian orang yang membenci. Dan jangan mementingkan diri 
dan melihatnya. Karena dinding yang sangat tebal untuk melihat·Nya 
ialah lantaran melihat diri sendiri". 

"Orang yang arif adalah bangga dalam ke-papaannya. Apabila 
disebutnya nama Allah, dia bangga. Apabila disebut na.ma dirinya, dia 
merasa miskin". 

"Bukanlah orang yang berisi, orang yang bersungguh-sungguh . 
menuntut dunia, merin,gimkan urusan akhiratnya, Iekas marah 

· diwakt\l mesti mema'afkan, takabbur diwaktu mesti tawadhu', dan 
bukan orang yang kehilangan taqwa karena labanya, bukan orang yang 
marah mendengar dia· diperkatakan orang dengan benar, dan bukan 
orang yang Zuhud pada perkara yang disukai orang yang berakal, dan 
bukan orang yang meminta supaya orang lain mementingkannya, dan 
bukan orang yang lupa akan Allah ditempat tha'atnya dan ingat akan 
Allah hanya diwaktu hajat kepadanya, dan bukan pula orang yang 
mengumpulkan · berbagai ilmu gunanya untuk mengenal Tuhan, tetapi 
bahwa nafsunya lebih didahulukannya dari ilmu itu, dan bukan pula 
orang yang sedikit malunya dari pada Allah, padahal Tuhan tetap 
menutup auratnya, dan bukan orang yang lalai bersyukur menyatakan 
ni'mat-Nya atas dirinya, dan bukan orang yang lemah melawan 
musuhnya (yaitu Setan), dan bukan pula orang yang tak sanggup 
membuat muruah (26) menjadi pakaian dan adab menjadi perisai dan 
taqwa menjadi perhiasan, dan bukan pula orang yang mengambil· ilmu 
pengetahuannya hanya semata-mata buat membangga dan me
iiyombong dalam majlisnya". 

"Astagfirullah", kata beliau pula: "mau berpanjang-panjang 
perkataanku ini kalau aku perturutkan'' . 

Tersebut pula bahwasannya beliau pada suatu hari berjumpa 
· dengan seorang Rahib. Lalu Zin-Nun bertanya kepadanya : "Apakah 
arti CINTA itu menurut pendapat tuan?" Sebab seorang Shufi yang 
besar tidak enggan menerima hikmat dari pada orang lain, walaupun 
berbeda agama. Lalu Rahib itu menjawab : "Cinta sejati tak mau 
di-belah dua. Kalau cinta telah 1ertumpah pada Allah, tidaklah ada 
cinta pada yang lain lagi. Kalau cinta tertumpah pada yang lain, 
tidaklah mungkin dipersatukan cinta i~u pada Allah. Sebab itu 
tafakkurlah ~ngkau menilik dirimu maiiakah yang engkau cintai". · 

Lalu Zin-Nun . meminta pula supaya diterangkan apa benarkah · 
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sarinya Cinta. Pendeta itu · menjawab : "Akal pergi, air-mata jatuh, 
mata tak mau tidur, rindu dendam memenuhi jiwa, dan kecintaan 
berbuat apa sekehendak-Nya". 

Setelah itu (kata Zin-Nun pula) : "Kamipu~ berpisah. Beberapa 
masa kemudian akupun naik Haji ke ¥ekkah. Tiba-tiba kulihat Rahib 
itu sedang Thawaf. Lalu aku t.emui, dan badannya kelihatan lebih 
kurus dari dahulu. Lalu beliau berkata kepada'ku : "hai Abu! Faidhl 
Janji perdamaian telah di-teken, pintupun telah-terbuka, dan Dia .telah 
menganugrahiku jalan memilih Islam. Sebab apa yang kukatakan 
kepadamu tempo hari atlalah kata-kata yang rupanya oleh bumi tak 
terpikul dan oleh langit tak tertahan, bukitpun tak dapat me:nanggung
nya. Hanyalah laki-laki yang tabahl" 

Sirnpulan ajaran beliau ialah kunci akan kemegah :a, dan 
berjalan dengan garis yang ditentukan dalam Kitab Allah <lan .::.unnah 
Rasul-Nya, dan takut .Insan akan terpaling <tari pada ajakan. ketentuan 
itu karena menuruti hawa-nafsu dan syahwat. Kata beliau pula · : 
"Alamat cinta kepada Tuhan ialah menuruti langkah Muhammad 
kecintaan . Tuhan, baik dalam budinya atau dalam perbuatannya, 
menurut titahnya menghentikan larangannya . dalam garis yang 
ditentukan-Nya". 

Taubat menurut beliau adalah dua macam : "Taubat orang 
awatn; yaitu dari- dosa, dan taubat orang khawash; yaitu dari 
kelalaian"~ . . 

Ma'rifat tiga macam pula. Ma'rlfat Mu'min biasa. Ma'rifat ahli 
bicara (mutakallimin) dan Hukama (failasoot), dan ma'rifat Waliullah 
yang dekat kepada Tuhan dan kenai akan Tuhan dalam hatinya. 
Ma'rifat inilah yang setinggi-tinggi martabat. 

Dalam pembagian ini terbayanglah kejelasan ketiga macam 
ma'rifat itu. Orang Mu'min biasa mengenal Tuhan. karena memang 
demikian ajaran yang diterimanya. Orang _E:ailasoof dan Mutakallimin 
mencari Tuhan dengan pyrjalanan akalnya. Oleh perhitungan akal dan 
manthik, amaka mengakulah mereka akan adanya, tetapi belum tentu 
dirasainya akan lezatnya. '.fetapi orang-orang Muqarrabin mencari 
Tuhan dengan pedoman cinta. Yang lebih di"utamakail ialah Ilham, 
atau Faidh, yaitu limpah kumia Tuhan . Atau kasyaf, yaitu di-buka 
Tuhan hijab kebatinan dalam alam kerohanian. Diwaktu itu akal tak 
berjalan lagi, melainkan tiba di-derjat yang mustawaa . . Pernalah 
ditanyakan orang kepada beliau : " Dengan jalan apa engkau dapat 
mengenal Tuhanqtu?" Beliau jawab : "Aku mengenal Tuhanku ialah 
dengan Tuhanku sendiri. Kalau bukan Tuhanku tidaklah aku 
mengenal Tuhanku" . 
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Itulah Tauhid yang semurni-muminya. 
Cinta itu beliau beri pula pandang:uinya. Yaitu cinta timbal-balik 

<1iantara Khalik dengan makhluk, diantara yang mencintai dengan / 
yang dicintai. Dengan cinta demikianlah si hamba tertarik, lebih dari 
pada tarikan besi berani kepada besi biasa, buat kian lama kian 
mendekat kepada yang dicintai itu sehingga akhimya bersatu, 
tenggelamlah zatnya kedalam zat Tuhannya. Ajaran ini hanya dapat 
dirasai setel~h menemlmh maqam-maqam yang tentu. Begitulah 
menurut beliau. Hanya dapat dirasakan, dan sia-sia kalau diajarkan. 
Mesti dirahasiakan kepada orang yang hanya menganal arti cinta 
dalam arti maddi yang dapat disaksikan panca-indera. · 

Pandangan cinta dan pengertian (mahabbah dan ma'rifat) inilah 
yang meninggalkan jejak yang sangat nyata bagi ahli-ahli Tasauf besar 
yang datang dibelakangnya, seumpama Tusturl wafat 273 H. (898 M.) 
atau 283 H. (900 M:), Annakhsyabl wafat 245 H. lbnul Jalaak 
di-negeri Syam, yang p~mah belajar sendiri kepada beliau, Alkhazzaar 
wafat 277 H. (901 M) salah seorang sahabat beliau. 

IV 

ABU Y AZID .QUST AMI 

Nama ·kecilnya ialah Thaifur. Nama baliau .sangat istimewa dalam 
hati kaum Shufi seluruhnya. Bermacam-macam pula anggapan orang 
tentang pendirian beliau. Beliau pemah berkata. : "Kalau kamu lihat 
seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat yang besar-besar, · 
walaupun dia sanggup terbang · di-udara, maka janganlah kamu 
tertipu, sebeium kamu lihat bagaimana dia mengikut suruh dan 
menghentik~m tegah dan menjaga batas-batas syari'at". 

Dengan perkataan beliau yang seperti ini jelaslah bahwasanya 
Tasauf beliau tidaklah keluar dari pada garis syara'. Artinya Tasauf 
yang senantiasa di-ukurkan dengan contoh teladan yang ditinggalkan 
Nabi dan ~idak memiHh jalan sendiri di-luar kehendak agama. Tetapi 
s~l$ dari pada perkataan yang jelas dan terang itu, terdapat pula 
kata-kata beliau yang "ganjil" dan dalam, yang sangat mesti hati-hati 
memaham!tannya . Karena kalau tidak kita pertalikan dengan per
kataan beliau yang t~rsebut di-atas tadi, kita tentu akan menyangka 
heliau memilih jalan di-luar dat·l ketentuan agama. Sebab dari mulut 
beliau kerap-kali keluar kata-kata yang berisi kepercayaan bahwasa
nya Hamba d2•! Tuhan sewaktu-waktu blsa berpadu mel\)adl satu. 
Inilah Mazhl:.J yang dinamai "Hulul", atau berpadu. Sampai oleh 
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ahH-ahli Shufi yang datang dibelakang diberi ~isal, bahwasannya 
Hulul itu adalah seumpama perpaduan . diantara· api dengan besi 
tatkala sangat panasnya; sehingga besi itu telah menjadi merah. 
Pendeknya kalau kita ha~ya memandang dari segi syari'at, kita . bisa 
menghukumkan Abu Yazid itu telah sesat . 

. Setengah dari perkataan beliau : ''Tidak ad8 Tuhim, melalnkan 
saya.' Sembahlah saya, amat sucllah saya. Alangkah besar kuasaku". · 

Dan kata beliau pula diwaktu y~mg lain . : "Pernah Tuhim 
mengangkatkim daku dan di-tegakkannya aku di-hadapannya sendiri. 
Maka berkatalah Dia kepadaku : "Hai Abu Yazicl'! Makhlukku iniin 
hendak melihat engkau" . Lalu aku berkata : "Hiasilah aku dengan 
Wahdaniat-Mu, pakaikanl~h kepadaku pakaian · ke-AKU-an-MU, · 
angkatkanlah daku ke dalam Ke-Satuan-Mu. Sehingga apabila ma
khluk-Mu melihat daku, mereka 'akan berkata : "Kami telah melihat 
Engkau". Maka Engkaulah itu. dan aku tidak ada qi-sana:·. 

Dalain perkataan yang lain dijelaskannya pula bagaimal)a 
"perjalanannya" di dalam_ memempuh Fanaa itu : "Permul~an adanya 
aku di dalam W~hdaniat-Nya, aku menjadi blii:ung.yang tubuhnya dari 
pada Ahdiyat, dan kedua_ sayapnya dari pada daimumah. (Tetap dan 
kekal). Maka senantiasalah ' aku terbang di dalam udara kaifiat 10 
tahun lamanya, sehingga aku dalam udara demikian rupa 100.000.000 
kali. Maka senantiasalah aku terbang dan terbang lagi di dalam 
medan azal. Maka keliahatanlah olehku pohon ahdiat'' (lalu beliau 
terangkan apa yang dilihatnya pada pohon -itu, buminya, dahannya, 
buahnya dan Jain-lainnya) . ' 
Akhirnya beliau 'berkata - : "Demi sadarlah aku dan . tahulah aku 
bahwasanya sama sekali itu hanyalah tlpuan khayalan belaka". 

Kata-kata yang demikian dinamai orang Syathathat, artinya ialah 
kata-kata yang penuh khayal, . yang tidak. dapat diperpegangi dan 
dikenakan hukum. Karena orang yang berkata pada waktu itu sedang ' 
"mabuk" (bukan mab,uk alkohol). Mabuk oleh Fanaanya, oleh tiada 
sadar akan diri lagi, sebab tenggelam. dalam lautan tafakkur. Schab 
itu, menurut penyelidikan, beliaulah yang mula-mula sekali mencipta
kan suatu istilah dalam Tasauf yang beruama "As-Sakar", artinya 
mabuk. "AI- 'lsyq". artinya rindu-dendam. 

Shufi ·yang besar ini meninggal di tahun 261 H. (877M.). 

v 
YAHYA BIN MA'AZ 

Se-zaman dengan Abu Yazid adalah Yahya bin Ma'az Al-Razi. 
Beliaupun banyak sekaii membicarakan tentang Fanaa. Tentang Wajd 
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(rindu) dan- tentang Sakar, mabuk 
Pada suatu hari beliau menulis sepucuk surat kepada sahabatnya 

Abu Yazi<l Bustami, bahwasanya dia sudah mabuk oleh karena terlalu 
banyak meminum Khamar Cinta. Maka Abu Y azid membalas : 
"Orang l;tinpun telah meminum air demikian sepenuh lautan dan 
bumi, , tetapi dia belum jug~ merasa puas; dia masih tetap 
mengulurkan lidahnya meminta tam bah dan tam bah , lagi". · 

. Tentu yang beliau maksud dengan "orang lain" itu ialah dirinya 
sendiri. PokoJc Tasaufnya ialah terusan juga dari Tasauf Rabi'ah Al
Adawiyah dulu, yaitti CINTA. 

Sari cintanya latah tunduk dan menyerah bulat kepada Allah. 
Ketundukkan dan penyerahan yang rnenibuat jiwa senantiasa mendo
rong hendak rnencapai derajat yang tinggi. 

Menurut sari Shufi beliau : "Kejahatan itu tidak di dunia ini", 
jadi belaiau sangatlah optimist. Sebab - kata beliau - hakikat yang 
tinggi d~m Zat Ilahiyah itu adalah baik semata-mata. Kejahatan tidak 
mungkin timbul dari Yang Maha Baik. CINT A YANG HAKIKI, -
menurut beliau - tidaklah akan bertambah nilainya karenanya amal 
kebajikan dan tidak pula karena kerenggangan. Cinta Hakiki adalah 
Kepaduan Mutlak. · 

' · Selain dari dasar-dasar Shufi yang telah !ida, beliliu tambah pula 
tentang arti Ma'rifat. "Mengenal yang HAQ lebih tinggi dari pada 
mengenal makhluk!'. 

· Terluput dari pad a jalan mencari Tuhan lebih berbahaya dan 1 

pada mati : Alfaatu uyaddu mlnal mautl. 
Karena luput iahih terputus dari pada yang Haq, dan mati hanya 

terpu,tus hubungan dengan. sesama makluk. 
·AL-Fautu,artinya luput (mungkin juga kata-kat.a luput itu terambil 

·dari pada bahasa Arab itu sendiri, yang telah disesuaikan dengan lidah 
barigsa kita), yaitu terputus tali-tali yang tadinya mengh\lbungkan 
diantara Insan dengan Tuhan, dati jahil sehingga . tak tabu jalan 
ba,gaimana membuat hubungan dengan Allah itu. Laksana orang yang 
ketinggalan keteta-api dikala rnesti berangkat, karena ·<iia terlambat 
datang ke ·setasiun; Bagi beliau, luput itu lebih berbahaya dari pada 
m~ti. Kar~na kalau mati, kita hanya terputus dengan sesama makhluk. 
Muilgkin jadi ·apabila hubungan dcmgan Tuhan telah ada, kematian 

· itulah jalan yang sebahagia-bahagianya, sebab bertemu dengan 
KEKA:SIH, 

Yahya bin Ma'az mulaf memakai Ilmu-Pengetahuan, di dalam . 
menegakkan faham Tasauf. Yang kelaknya akan menjadi bahan-bahan 
penting bagi ahli-ahli Tasauf yang datang kemudian. 
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Zuhud - menurut beliau ..,.- ditegakkan atas tiga perkata . penting. 
Pert am a ialah · .edlldt. 

Sedildt. Yaitu jangan terlalu banyak barang dan benda yang 
dipunyai. Karena semuanya itu akan menghambat dan merintangi 
dalam perjalanan. . 

Kedua ialah .Khalwat. Yaitu bermenung, tafakkur dan samadi 
seorang diri. Tidak banyak bercampur dengan orang lain, terutama 
yang tidak setujuan. Sebab banyak bergaul "menimbulkan bimyak 
percakapaq yang tidak menurut garis maksud. Dan kalau terpaksa 
bergaul juga, maka duduklah dengan orang banyak, tetapi jangan 
dengan mereka. Maka banyaklah kita lihat orang-orang Shufi, yang 
meskipun kita duduk bersama-sama dia, namun dia hanya berfikir 
seorang dirinya. 

Ketiga ialah AI..Ju'. Artinya lapar: Maksud lapar di smi ialah 
jangan terlalu banyak makan. Karena banyak maJtan . menimbulkan 
malas dan mengantuk mata. · 

Ketika menelaah tentang asas pertama, yaitu sedikit, maka 
teringatlah saya akan pesan Ayah saya ketika kami ·akan berpisah
pisah. Saya akan pulang ke Sumatera, beliau· akan tinggal, dan 
sesudah itu kami tidak berjumpa lagi. Beliau sedang membaca Al
Qur'an. Lalu saya ganggu : "Ayah hanya membaca saja, zikir saja!'• 
Lalu beliau jawab dalam senyumnya : ' ~lni adalah persiapan! Apabila 
panggilan datang, kita senantiasa sudah siap. Jangan ada yang 
merintang kita". · 

"W alaupun sebuah tas kecil tak boleh merintang" Kata saya 
sambil bergurau, alamat cinta anak kepada Ayah. 

"Memang, walaupun sebuah tas kecil". Kata beliau pula. 

J VI 

AL-JUNAID 

Setelah itu terkenal pulalah nama AL-Junald yang membela 
. dirinya dan teman-temannya, jika mulut mereka kerapkali terdorong- · 
· dorong. Kata . beliau, dasar pendirian sekali-kali tidaklah berbeda dari 
pokok syari'at, dan tidaklah pernah niat melanggar. Tetapf cinta 
kepada kekasih itu kadang-kadang membuat diri mabuk, sehingga · 
tidak sadar lagi apa yang dikatakan. Apakah or.ang yang dimabuk 
cinta itu mesti dihuj{um? · 

Apabila kita pelajari pendirian hidup Failasoof Yunani yang 
terkenal, Epicur, tenta'ng lezat (kepuasan batin), hampirlah bersa-
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' 
maan, meskipun perbedaan cara pengambilan. Bagi Junaid, pende-
·ritaan, rintihan batin di dalam .menuju yang di¢intai itu, adalah lezat. 

Inilah seorang Shufi yang termasuk tuar . biasa. Di dalam 
menjalankan syari'aL sangatlah teguhnya. Memperdalam kenaikkan 
jiwa dalam Shufiyah-pun meningkat tangga yang tinggi. Dalam pada 
itu tidaklah pula bliau lupa berusaha untuk sekedar akan dima~an. 

, AI-Qusya.irf meriwayatkan di · dalam kitabnya 'Arrisalah", bahwa
sanya ~bu All . AI-Daqqaq, .mudd yang utama dari Junaid menceritera
kan bahwa suatu ' masa dilihatnya di tangan gurunya itu seutitai tasbih 
lalu, dia bertanya : "Tuan masih memakai tasbih?'.' · Lalu beliau 
rnenjawab : "Tasbih ini hanya semata alat dalam tangan dalam 
pei'jalanan menuju Dia, Ttihariku Yang · ~aha Kuasa. Maka tidaiclah 
dia akan kelepaskan". 

·. Setiap hari beliau masuk k dalam pasar dan dibukanya kedainya. 
Ditentukannya. sekian saat buat · berjual beli. Setelah itu diterimanya 
kedatangan muridnya yang banyak itu. Setelah selesai memberikan 
ajaran-ajaran kebatinan, beliaupun menutupkan kedainya, lalu me
ngambil udhuk dan sembahyang sampai 400 raka'at. 

Beberapa orang muridnya yang besar-besar . dan terkanal pula 
dalam alam Tasauf, sebagai Abubakar Al-Aththaar, Abu Muhammad · 
Al-Jurairi, Abubakar Al-'Athawy, menceriterakan bagaimana indahnya 
beliau ketika akan meninggal dunia. . 

Beliau masih tetap mengerjakan sembahyang sunnat di samping 
yang fardhu. walaupun beliau tidak dapat bangun lagi. Melihat itu, 
'murid-t~turidnya berkata : "Apakah ini wahai Abal Kasim? Tuan guru 
telah · terlalu · memberat-berati .badan, padahal dalam menghadap 
maut". Lalu beliau menjawab : "Disaat seperti inilah yang am at indah 
mengerjakan ibadat". 

Sementara masih kuat berdiri, beliau berdiri. Setelah tak kuasa 
lagi, beliaupun duduk. Tak kuasa lagi duduk, beliaupun berbaring, 
tetapi tidak berarti dari pada sembahyang. 

Muhammad Al-Jurairi berkata : "Hari wafat beliau itu, adalah 
hari Um'at. Pagi-pagi saya datang, saya dapati beliau sedang membaca 
AJ-Qur'an. Lalu saya berkata : "Kasihanilah diri tuan, tuan sudah 
terlalu. payah''. Lalu beliau jawab : "Siapakah yang lebih pantas dari 
pad a·· aku berbuat begini . disaat · yang seperti · aku hadapi ini. Padahal . 
safhat hidupku sudah hendak ditutup?" · Kata AI- ' Athawy : "Tidaklah 
ber)lenti-beliau dalam sakit itu diantara sembahyang dengan membaca 
Qur an. Bila telah tammat beliau ulang · kembali. Demikianlah 
seterusnya, sehingga tatkala dia manarik nafas penghabisan, telah 
dibacanya 70 ayat ·dari Surat Baqarah". 
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Beliau meninggal di tahun 297 H. (910 M.). 
Setengah dari pada kata tuntunan yang beliau · tiriggalkan 'iall;lh, 

lbadat dalam perasaim orang 'Arifin adalah laksana inahkota di kepala 
Raja-raja. · · 

Dan katanya : ;'Segala jalan tertutup di muka klta, kecuali bila 
dituruti jalan yang ditinggalkan Rasul". · 

Ditanyai orang- beliau: "Apakah alamat Iman?" Beliau men_iawab: 
"Alamat Iman ialah tha'at patuh kepada Yang dipercayai, beramal 
menurut ridha dan cinta"Nya, dan tinggalkan yang · lain yang akan 
~erintang dan menghambat" . 

. · Se-za'man juga · dengan · beliliu 'All bin AI-Muwaffaq, yang 
meninggal talmo 265 H. (879 M.). Demikian Abu Saleh Hamdun 
Al·Qashshar, yang meninggal di tahun· 271 H, (887 _M .). · 

Pada umumnya karena perasaan di dalam jiwa telah lmilai 
meningkat naik, yang· kadang-kadang amat berbahaya-jika dinyatakan 
kepada orang umum; maka mulailah kelihatan pengajian yang tidak 
diumumkari, . majelis yang . memencilkan diri, yang tidak usah 
dicampuri orang lain, dan jangan disiarkan kepada orang yang behu'n 
sanggup mene'rima. Dengan demikian dapatlah inereka lebih leluasa 
memperdalam pengalamim jiwa itu, sehingga sekali-kali apabila 
sampai ketelinga orang lain yang tidak mengabmi, tercenganglah 
orang karenanya. ·Yang penting bagi mereka ialah menjelaska:n, 
merigh'adapi orang bariyak t:nenuniti ukuran kecerdasannya. dengan 
tidak melepaskan tali hubungan yang mulai hidup dengan yang mereka 
cintai itu, yaitu Tuhan Allah. Mereka pegang teguh isi ayat yang 
tersebut diakhir Surat Al-'Ankabut : 

"Dan orang-orang· yang berjlhad bersungguh-s.l.tgguh dalam jalan 
Kami, akan Kami beri dia pertunjuk meliuju jalan Kami itu". 

. ' . 

. *** 
" Habis abad ke-Tig<1 masuklah abad ke-Empat. Surri Shukti dan 

murid-muridnya yang selama ini qerpusat di Bagdad telah menyiarkan 
ajaran Tasauf ke-seluruh negeri-negeri Islam yang lain. 

Musa AI-Anshary membawa ke Kharasan _tanah Persia, dan beliau 
meninggal di Persia di tahun 320 H. (9,32 M.) . 

Abu 'Ali Ahmad bin Muhammad Al-Ruzbari, membawatiya ke 
Mesir, dan beliau nie'ninggal di sana di tahun 322 H. (934 M.). 

Abu Zaid. Al-A.my, membawanya' ke Jazirat Arab. Beliau 
meninggal di tahun 341 H. (952 M.). Beliauini perriah berguru.kepada 
Al-Junaid. 
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Di Naisabur di-dirikan pula oleh Abu 'All Muhammad bin Abdul
wabhad AI-Saqafl yang meninggal di tahun 328 H. (939 M.). Dan 
diakhir Abad ke-Empat itu adalah kota Syiraaz ,terkenal pusat 
perkembangan T4lSauf. Terkenallah di sana Shufi yang besat:. A.y
Syirazl. 

Vll 

ABU BAKAR SYIBLI 

Tidaklah dapat dilupakan seorang penyambung usaha AI-Junaid 
yang tinggal di Bagdad sampai kepada pertengahan Abad ke-Empat, 
yaitu Abu Dakar Sylbll. Befiau meninggal di tahun 334 H. (946 M.). 
Beliau ini adalah seorang yang tidak pemati mengeluh menghadapi 
hidup. Seorang Shufi yang gembira. Terhadap kepada manusia di 
dalam pergaulan hidup di dunia yang banyak tipu-daya dan 
kecurangan itu, beliau berkata : "Hiduplab 1epertl pohon kayu yang 
lebat buahnya, tumbuh dltepl jalan. Dllempar orang dla dengan batu, 
lalu dlbalasnya dengan buab". 

Tentang ma'rifat beliau berkata : "Orang yang 'arif tidaklah 
menunjukkan alamat. Orang yang benar-benar bercinta tidaklah 
banyak m,engeluh. Seorang hamba terhadap Tuhannya tidaklah banyak 
da'wa, orang yang tengah ketakutan tidaklah merasa senang-diam. 
Dan seorimgpun tidak ada yang dapat lari dan mengelak dari jalan 
menuju Allah!" 

Beliau se-zaman pula . dengan Abu Muhammad Abdullah AJ. 
Murta'asy, yang senantiasa gemetar (murta'asy) dirinya jika mendengar 
ayat Tuhan dibacakan orang. Beliau ini meninggal di Baghdad di 

· tahun 328 H (939 M.). AI-Khuldl, meninggal tahun 348· H. (992 M.). 

*** 
Mulai Tumbuh Thariqat 

Dalam penghabisan abad ke-Tiga d,an permulaan .abad ke-Empat 
itulah mereka mulai merasa perlu menentukan thariqat-thariqat, yaitu 
system pelajaran yang diterima oleh murid d;ari pada gurunya. 

Mereka adakan temp~ · yan$ tersisih. ' Murid-murid menempuh 
perjalanan itu dengan pimpinan guru, dengan gelar Syekh _(ketua) atau 
Mursyid (penunjuk jalan). KMena guru tadi telaiJ ' mencobakan . 
beberapa tatacara dan kaifiat, maka berhasillah dia lantaran Raifiat 
itu. Bertambahlah tinggi tingkat jiwanya. Lalu ditentukannya, misalnya 

. \ 
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bacaan zikir sekian, wirid sekian dan masing-masing guru atau 
thariqqt meinpunyai system sendiri-sendiri. 

Dim~a itulah timbul Thariqqt "Thaifuriyah" (kalau cara Barat
nya '"fhaifurisme"). DibaQgSakan kepad~ Thaifur (Abi Yazid Busta
mi). 

Assuktiyah dibangsakan kepada Surri Suhti. 
Khazzariyah, dibangsakan kekada Abi Sa'id Al-khazzaar. 
Nuriiyyah, dibangsakan kepada Abut Husain An-Nuri. 
Mulamatiyah, dtbangsakan kepada Hamdun Al-Qashshar. 

VIII 

SYARI'AT, THARIQAT, HAKIKAT DAN MA'RIFAT 

Pada masa itu pula mulai dijelaskan Ilmu Batin dan Ilmu Lahir 
itu kepada empat bagian yang terkenal, yaitu : Syari'at, Thariqat, 
Hal<:ikat dan Ma'rifat. 

1. Sya·ri'at: 

· Syari'at artinya ialah un,dang-undang atau garis-garis yang telah 
ditentukan. Termasuklah kedalamnya hukum-hukum halal dan haram, 
yang tersuruh dan yang terlarang, yang sunnat dan yan.g makruh. 
Termasuklah · di dalamnya segala amalan yang · lain; sembahyang, 
puasa, zakat dan haji dan berjihad (berperang) pada jalan Allah, 
menuntut ilmu dan lain-lain. S~gala perbuatan yang dikerjakan oleh 
seorang Islam, tidaklah keluar dalam garis suatu hukum, sekurang
kurangnya yang mubah, artinya yang dibolehkan mengerjakan. Maka 
meluaslah syari'at itu mengenai segenap mata perjuangan hidup, 
ekonomi, sosial dart politik sekalipun. 

Maka meluaslah syari'at · itu mengenai segenap mata perjuangan 
hidup, menurut garis .fSyari'at yang telah ditinggalkan contoh teladan
nya oleh Nabi Muhammad s.a.w .. sendiri. Amal syari'at itu dibaginya 
kepada dua bagian, yaitu Ta'abbudl dan Ta'aqqull. Yang Ta'abbudi 
artinya yang bersifat ibadat semata-mata. Misalnya sembahyang 
Zhuhur empat raka'at, Shubuh . dua raka'at, . Wuquf di Arafah, 
melempar Jumrah di · Mina dan lain-lain.. Atau mengapa bulan 
Ramadhan dipilih menjadi bulan buat puasa serentak: Semuanya itu 
termas~klah kepada Ta'abbudi;,yang wajib dikerjakan dan tidak boleb 
diubah-nbah, dan tidak berkehendak kepada pertanyaan-pertanyaan 
apa, yang, sebabnya, sekian, apa seba~nya melempar dan lain-lain. 
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Karena setiap agama .sudahlah mempunyai syi'ar sendiri-sendiri. 
Inilah yang termasuk "dogma", yaitu kepercayaan beragama. 

Segala a~,mL. dan segala faham, di - dunia mempunya bagian yang 
d<>gmatis. . · . 

Yang Ta'aqquli ialah yang dapat ditimbang dengan akal. Yang 
dapat difikirkan. Di sinilah bere9arnya sebab sabab dan musabbab. 
Illat dan Hukum. Maka berkembanglah agama itu dibagian Ta'aqquli 
menurut perkembangan masa -dan tempat,. 

2: T h a r i q a t. 

Apa yang dituju dengan mengerjakan syari'at? Apakah ibadat itu 
hanya semata-mata ibadat? Siapa yang disembah? Siapa yang dituju.? 
Ialah ke-Ridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang kita cintai. 
Maka diantara makluk -dengan khalik itu adalah perjalanan hid up, 
adalah yang harus kita tempuh. Inilah yang dikatakan Thariqat. (Jalan). 
Dan ikhtiar kita menempuh jalan itu dinamai Suluk. 

'"Jadi syari'at kita kerjakan itu haruslah· di atas jalan tertentu. 
- Sehingga tidak terkencong dan tersesat dari pada tujuan yang akan 

ditempuh, yaitu Tuhan. 
Di sini sudah mulai memasuki Ilmu Batin tadi. Dan disinilah 

. diaturnya beberapa· syarat-syarat perjalanan yang harus dipenuhl. 
Beberapa kalimat yang terpakai dalam kalangan' Kaum Shufi, 

termas_uk dalam lingkungan Thariqat . . Misalnya : . 
I. . Ikhlas~ yaitu ·yang suci murni. Ibarat ~mas tulen, tidak bercampur 

· dengan logam lain dan tidak pula ·saduran atau emas lancung. . 
IL Muraqabah, · artinya senantiasa mengintip dan mengintai dari 

dekat. _ apa-apa kemestian · yang harus dilakukan menuju Tuhan 
tadi. · 

III. Muhasabah, artinya memperhitungkan keadaan diri sendiri, su
paya mendengar kelayakan menjadi .Murid (penuntut). Dihitung 

· apa kesalahan, apa. kelalaian. apa kekurangan,. Sehingga dengan 
<iemikian bertambah naiklah diri itu dari satu tingkat ke lain 
tingk<it yang lebih tinggi. Menempuh tingkat' itu disebut Maqa- . 
amat. 

IV. Taj11rrud, artinya melepaskan segala ikatan apa juapun yang akan 
merintangi diri dalam menuju jalan itu. Misalnya kemegahan, 
hawa-nafsu dunia, pangkat, kedudukan . Menurut fatwa setengah 
tnereka : "Cintailah yang memberi ni'mat, dan janganlah dicintal 
ni'mat yang diberikan". A tau "Lekatkanlah hatl tempat sing
gab". 

V. 'Isyq, rindu: Maka makhluk dinamai 'Asyiq,. Dan Khalik dinamai~ 
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nya Ma'syuq; Sebagaimana f;ltwa yang telah pernah kudengar dari 
Ayah dan Guruku Almarhum Dr. Haji Abdul Karim Amrullah : 
"Rinduilah Tuban, melebihi rindumu kepada segala kekasih. Se
bab kekasih yang lain akan ldta tinggalkan atau meninggalkan 
kita. Tetapl Tuhan sebagai kekasih, DIA-lah yang akan ldta 
tuju". 

VI. Hubb, artinya Cinta 

Karena cinta dan rindu-dendamlah pacta hakikatnya yang men
dorong manusia buat melangkah dan pula yang menarik', laksana 
tarikan besi-berani buat menambah dekat diantara 'Asyik dengan 
Ma'syuknya. Dan dengan Habb atau 'Isyq .itulah seluruh alam ini 
dijadikan dan dicipta. 

Nama Tuhan itu ialah Rahman dan Rahim (Welas dan Asih). 
Maka nampaklah paduan cinta itu meliputi akan seluruh alam. Langit 
merindui bumi. Matahari merindui bulan, lautan merindui daratan. 
Dan pertalian seluruh Planet dan bintang-bintang, adalah · pertalian 
rindu dendam dan cinta. Itulah sebabnya maka tidak terjadi 
perbenturan. Lihatlah- kata Shuti- air mengalir dari puncak bukit, 
mengcnai tanah tanah yang tandus, sehingga menghidupkan yang telah 
mati. Air itu mengalir terus sampai ke !aut. Dalam lautan luas itu 
berkumpullah dia kembali, menjadi awan, dan awan berkumpul ke 
puncak bukit-bukit, dia menjadi mega, dan mega menjadi hujan. 
turun kembali ke bumi. Menyuburkan bumL yang haus akan siraman. 

Maka tiap-tiap guru mencari dan mendapat jalan. Bahkan 
sepanyak nafas orangpun tersedialah jalan itu. 

3. H a k i kat 

Hakikat, yaitu kebenaran sejati dan mutlak. Yang padanyalah 
ujung segala perjalanan, bagaiman,apun jauhnya. Akhir dari pada 
segala Iangkah, tujuan segala jalan (Thariqat). Untuk-NYA-lah syari'at 
dan undang-undang. 

Di dalam perj!llanan menuju Hakikat itu, _orang memulai dari 
dalam dirinya sendiri. Untuk mengenal Tuhan, kenallah diti. 
Perjalanan itu dimulai dari dalam dan ke dalam . S~hingga serba Alam 
dengan keindahan dan keganjilannya, hanyalah . untuk . jadi saksi 
pencari diri . · · · 

Di sini terjadilah cara yang didapat oleh ahli Suluk (ahli 
perjalanan). Setengahnya karcna sangat asyiknya, dirasainyalah bahwa 

. dirinya tak ada. Yang ada hanya yang ADA. Yang ADA ialah yang 
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A W AL, tidak ada pertnulaan dan akhir tidak ada kesudahan. Ada pun 
diri sendiri dal Alam seluruhnya tidaklah ada. Sebab awalnya 'adam 
(tidak) dan akhimya fanaa (lenyap). -

Apabila Thariqat itu telah dijalani dengan segenap kesungguhan, 
dan setia memegang segala syarat rukunnya, akhirnya tentu bertemu
lah dengan Hakikat. Mulanya tercapailah ljasyld, yaitu terbuka rahasia 
yang senantiasa menyelubungi diantara Kita dengan Dia. Terhindarlah 
IIJjab, yaitu dinding. Dinding tebal yang memisahkan diantara ,kita 
dengan Dia, adalah hawa-nafsu dan kebendaan ini. Itulah gunanya 
T~arrud, melepaskan · seg2la ikatan atas diri. Apabila rohani telah 
mencapai kesempumaannya, takluklah jasmani kepada kehendak roha
ni. Pada waktu itu tidak ada sakit lagi, tidak ada miskin lagi. Bahkan 
mautpun sangkar kecil kepada kebebasan luas, mencari kelcasih. Dan 
mereka katakan : "Mati adalah alamat cinta yang sejati". 

Di sini dua macamlah pendirian mereka. Setengahnya timbul 
pendirian Balal, yaitu timbul Kesatuan diantara asyik dengan 
ma'syuk. Sehingga Aku adalah Dla, dan Dla adalah Aku. Dan "Ana'l-
Haq" (Akulah Kebenaran itu). · 

Di sinilah mulai terjadi pertingkahan yang amat hebat diantara 
Ulama Fiqhi dengan Ulama Shufi. Nanti akan kita terangkan panjang 

.. Iebar tentang perselisihan itu. · · 
Tentu saja ada yang menolak keras, dan ada pula yang membela. 

Yang menolak, karena faham ini telah menyalahi pokok agama, 
bahwasanya Tuhan dan makhluk tidaklah satu. Tuhan Yang Menjadi
kan, makhluk yang dijadikan. Tetapi ada yang membela. Katanya, 
orang telah dimabuk cinta dan rindu, diliputi oleh perasaan-perasaan 
y;~.ng lebih dari pada yang dapat difikirkan dengan Fiqhi. 

Maka datanglah faham mengetahui, yaitu Halul, tidak mungkin. 
Yang mungkin hanyalah Itti.shal yaitu perhubungan antara Aku .dan 
Dia. Aku makhluk dan Dia khalik. Zat-Nya lain dan Zatku bukan 
Zat-Nya. ' 

4. M a' r if at 

Ma;rifat artinya ialah ujung perjalanan dari Ilmu Pengetahuan. 
Ilmu ialah usaha mengetahui keadaan suatu barang, tetapi ma'rifat 
menanyakan sebabnya _dan nilainya. Misalnya ;kata Ilmu, dtJa kali dua 
sama dengan empat. - Maka ma'rifat tidak hendak mencukupkan . 
perjalanan sehingga itu saja. Dia masih bertanya : "Mengapa jadi 
empat, dan siapa yang menjadikan em pat?". 

Orang yang mempunyai Ma'rifat dinamai 'Arif. Kumpulan 
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penge_tahuannya tentang Syari' at, dengan kesediaannya menempuh 
jaian (Thariqat) dan mencapainya akan Hakikat, semuanya' itulah yang 
Ma'rifat. Jadi Ma'rifat adalah kumpulan Ilmu Pengetahuan, perasaan, 
pengalaman, amal dan ibadat. Kumpulan dari Ilmu, Filsafat dan 
Agama. Kumpulan dari Manthik (Logika), Keindahan (Aestetika) dan 
Cinta. 

IX 

WALl- UL- LAH 

Apabila telah dijalani perjalanan itu, seimbang diantara syari'at 
la}lir dengan kebatinan, dalam jalan tertentu menuju maksud tertentu 
tadf~ banyaklah akan bertemu pengiihatan bathin dan pemapdangan 
serta pengalaman. Tercapailah Insam Kamil, manusia Sempurna. 
Orang ini bertambah dekat ~epada Tuhan, Tuhan menjad.i matanya 
untuk melihat, telinganya untuk mendengar. Diapun menjadilah Wali 
Allah. Yakni orang yang mendapat Limpah Karunia Ilahy, sehingga 
berlebih dari pada manusia biasa. Dapatlah dia melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan besar karena jiwanya yang besar Izin Allah. 

Kata Ahli Shufi : "Seorang Nabi diberi anugerah Irhash, sanggup 
melaksanakan pekerjaan kuar biasa. karena akan menghadapi 
pekerjaan luar biasa. Bagi Rasul-Rasul diberikan Mu'jizat. Musa dapat 
membelah taut. Isa dapat menghidupkan orang mati. Muhammad 
dapat mengalahkan kefasikan lidah manusia dengan wahyu, dan dapat 
mengalirkan air dari ujung jari-jarinya untuk memberi minum 
beribu-ribu orang yang kehausan. Ada pun Wali-Wali itu diberi pula 
karamah (keramat). Artinya tingkat kemuliaan istimewa. Menurut 
Sabda Tuhan : "Sesungguhnya Waliullah itu tidaklah pernah merasa 
takut dan tidak pernah merasa dukacita". 

W aliullah itu - kata mereka - dapat berhubungan dengan Alam 
Ghaib yang lain, dengan dunia rohani, dengan Malaikat dan dengan 
Jin. , 

Semua pengalam'an-pengalaman ini telah mulai tumbuh dalafl\ ' 
zaman perkembangan Shufi di Abad lce-Tig!:l dan ke-Empat. 

Sekarang timbul pertanyaan : "Apakah memang ada Waliullah 
itu ?". 

r 

"T e n t . u !" 
Bertambah besar jiwa manusia, bertambah dalam dia memasuki 

alam kerohanian, bertambahlah baginya rahasia yang tidak akan dapat 
dicapai oleh orang lain, yang hariya dirintang dan dibimbing oleh 
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soal-soal kebendaan. Di dalam Al-Quran ada satu anjuran: mengerja
kan semb~hyang Tahajjud. Yaitu bangun tengah malam dari enak 
tidur dan di waktu orang lain sedang nyenyaknya. ~aka;hening sepilah 
alam sekeliling. dan dapatlah seseorang mengumpulkan ingatamiya 
kepada Tuhan Semesta. · 

'.'Dan ditengah malam sujudlah k~padanya dan bertasbihlah 
kepada-Nya dalam malam yang panjang. Karena Kami akan memikul-
kan kepadamu kata-kata yang berat". · 

Dalam ayat yang lain ·: "Dan semoga T!lhan akan menganuge
rahkan kepadamu kedudukan yang terpuji"; • 

Kalau ditilik dari segi ilmu alam tentang pengaruh Ether lebih 
dekat hal' ini kepada penerimaan kita qahwa ether di waktu malam 
lebih jernih dari pad a . siang hari. . 

Maka anjuran~anjuran berdo'a dan membaca wirid-wirid · dan 
amalan tertentu memang ada di dalam Quran dan memang banyak 
pula Haditsnya yang sahib. Diberi peringatan bahwasanya amalan dan 
wirid itu akan membawa kesan-kesan bagi keteguhan jiwa, sehingga 
tidak gentar dan takut dan. tidak duka-cita lagi nienghadapi hidup ini. 
Jiwapun bermandilah dengan cahaya (Nur), yang memberi sinar bagi 
alam sekeliling. · 

.Tetapi orang-orang yang· dianugerahi keistimewaan itu bukanlah 
terdiri dari luar manusia biasa. Segala orang, pendeknya segala kita, 
sanggup mencapai derajat W aliullah itu, asal di-isi 'syaratnya. Inilah 
agaknya penyempurnaan dari pada Ayat : "lnna akramakum. 'lndal
Lahl Atqaakum". (Yang semulia-mulia kamu di sisi Allah, ialah yang 
se-taqwa·-taqwa kamu). ' 

Kalimat a:krama (paling mlilia) diambil dart " karama (kaf, raa, 
dan mim). Dan dari sini diambil kata (keramat). 

Oleh sebab itu maka orang-orang yang Saleh itu tidaklah perlu 
mempeiajari sihir atau ilmu-ilmu ganjil pemagar diri, dan tidak perlu 
mempercayai tukang-tukang tenung dan ramal, mengetahui nasib. Dia 
telah beroleh yang lebih dari itu,. yaitu anugerah Tuhan, karena dia 
dekat dengan Tuhan. Dengan jalan mensuci-bersihkan jiwa dari pada 
perangai-perangai yan~ tercela. 

*** 
Seketika Nabi kita Muhammad s.a.w. beristirahat karena sangat 

payah b~rjalan dalam suatu peperailgan, tertidurlah beliau di bawah 
sepohon kayu, dan pedangnya disangkutkannya di dahan kayu itu; 

Tiba-tiba datanglah seorang musuh. Dilihatnya beliau tertidur 
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dan pedangnya tergantung, diambilnya pedang itu dan Nabi-pun 
dibangunkannya. Setelah Nabi terbangun, diapun mengacungkan 
pedang itu kepada beliau seraya berkata : "Siapa yang akan 
merintangiku memotong lehermu sekarang, ya Muhammad?'' 

Dan memang tempat itu sepi, tidak seorang juapuri manusia yang 
akan daNt membela Nabi. 

Lalu dengan sikap teguh dan suara lantang beliau menjawab : 
"ALLAH! 

Ucapan ·:ALLAH" itu keluar dari seluruh Rohani dan Jasmani, 
memenuhi angkasa langit dan bumi, yang timbul dari pada suatu 
perasaan yang sangat hebat dan mendalam. Maka mendengar kalimat 
"ALLAH" itu, gemetarlah tangan musuh tadi, lemah segala sendi 
tulangnya, dan timbul ketakutannya. Sebab "ALLAH" itupun pada 
hakikatnya berkumandang pula dal~m jiwanya sendiri. Ma~ terlepas
lah pedang itu dari tangannya. 

Lalu dengan langkah tetap tenang, Nabi Muhammad mengambil 
pedang yang terjatuh itu dan diacungkannya ·pula kepada musuh itu, 
sebagai diperbuat musuh itu tadi, dan beliau berkata : "Siapa yanf 
akan merintangiku jika kupenggal pula batang-lehermu di sini?" 

Dengan lemah lunglai dia menjawab : "Tidak seorang juapun!" 
Lalu Nabi berkata : "Sekarang engkau kuma'afkan, kuampuni 

dan pulanglah kepada kaummu dengan selamat!" 
Ceritera yang seperti ini besar sekali kesannya dalam faham orang 

yang hidup Shufi. Apabila ALLAH telah memenuhi hati, jiwa-raga dan 
seluruh anggota persendian, dimanakah ada takut lagi? 

Maka adalah setengah dari pada wirid kaum Shufi itu yang 
membaca ALLAH 11.000 kali dalain sehari, atau segala gerak-gerik 
adalah gerak-gerik Allah. 

X 

AL-HALLAJ 

Di dalam menulis dan menguraikan pertumbuhan Tasauf dalam 
Abad ke-tiga dan ke-Empat ini ; tidaklah dapat dikesampingkan saja 
riwayat kehidupan seorang Shafi yang luar biasa, yang boleh dikatakan 
menjadi puncak perkembangan kauin Shufi dan Tasauf di zaman itu. 

Kehidupannya, pengembaraannya dan pandangan hidupnya serta 
faham Tasaufnya. semuanya telah menggegerkan Dunia Fiqhi. Beratus 
Ulama Fiqhi telah ·menentangnya. dan beratus pula telah membelanya. 
Dia dihuku~ mati dengan kejam sekali, karena ajarannya dipandang 
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oleh Ulama-Ulama di zamannya merusak kepada poko~ kepes::cayaan 
Islam. Pendeknya asal saja orang menyelami perkembangan Dmu 
Tasauf dalam Islam,, orang senantiasa akan be.rtemu dengan riwayat 
Al-Hallaj. Riwayat Alhallaj pada hakikatnya adalah riwayat perjuangan 
yang hebat diantara Ulama Fiqhi . dengan Ulama Tasauf, atau boleh 
dikatakan juga pertentangan diantara Ulama ahli lahif dengan Ulama 
ahli batin. -

••• 
Di zaman Alhallaj telah sangat meningkat pertentangan . faham 

diantara kedua golongan Ulama ini. .Alangkah sedihnya apabila 
--lahir" dengan "batin" sudah bertentangan, tentu terdapat. kekosong
an pada ke-du,a belah pihak. 

Ulama-Ulama yang terkenal mementingkan hukum-hukutn lahir, ../ 
lebih banyak putaran fikirannya pada otak. Fiqhi sendiri artinya iallf,b 
faham. Segala sesua:tu dihitung dengan perhitungari. otak. Perkataan
perkataan atau pendapat yang hanya berdasar kepada -pengalarlian 
batin dan kehalusan perasaan, meniang tidak senantiasa . dapat 
diterima oleh otak. Itulah sebabnya maka ahli-ahli kebatinan itu 
dit1.1duh kerap tersesat, terkencong dari pada garis syari'at yang telah 
ditentukan Tuhan dalam Quran dan Hadits. . 

Sebaliknya Ulama-Ulama yang . mementingkan kebatinan itu 
berflkir lebih bebas dan luas. Dia telah menyelami lubuk jiwa yang 
mendalam. Baginya yang penting ialah tumpahan Ilham _dari Alam 
Gaib. Kadang-kadang bagi mereka hukum"hukum Fiqhi yang lahir itu, 

: yang keb~nyakan hanya terdapat dari fikiran manusia, tidaklah selalu 
dapat dipegangnya. 

Kadang-kadang mereka tidak mau terikat oleh satu Mazhab yang 
telah dipilih oleh · kaum Fiqhi. Empat Mazhab yang terkenal, yaitu 
Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mereka pandang kadang-kadang 
mengikat kebebasan jiwa mencari Tuhan. Dan yang satunya menyalah~ 
kan yang lain. Kadang-kadang pula berlainan Mazhab Fiqhi itu telah 

· bertukar menjadi perjuanga~ politik memperebutkan kedudukan .. 
Untuk menjadi Kadhi atau menjadi Mufti. Orang-orang awam, orang 
jahil kebanyakan, lebih tertarik kepada Ulama-ulama yang berpenga
ruh itu. Ulama-Ulama Fiqhi itu telah diberi cap· pula oleh 
Ulama-Ulama kebatinan dengan · gelar "Ahlu Zhawahir" (Ahli Kulit) 
dan "Arbabu'l Rusum" (Hanya membaca yang tersurat). 

Beberapa pendirian dari kaum Shufi akhirnya telah memdapat 
bailtahan hebat dari Fukaha' _(27). Kaum Shufi mempunyai pendirian : 
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Niat lebih di-dahulukan darl pada amal. 
Sunnat lebih dipentingkari dari pada yang fardhu. 
Tha'at lebih terutama dari pada ibadat. 1 
Kaum Fiqhi · beramal menurut ukuran yaug ditentukan oleh Ha

dits. · 
Misalnya .telab ditentukan dalam Hadits kapan masanya mengerjakan 

· sembahyang, · · sunnat; padahal · kaum Shufi ada yang setllbahyang 
,sampai 400 raka'at sehari-semalam. Do'a-do'a dan wirid (28) teJah ada 
· aj~an· Nabi. Padahal kaum Shufi menambah berbagai-bagai do'a dan 
bacaan. 'Perkataan ahli Tasauf ban yak terlanjur, berbeda dari pada 

· Nub yang' dapat di-baca. 
' . Kian 'lama kian jauhlah sunpang perjalanan diantara kedua 

golongan itu. · Kaum - Fiqhi sebagai kita katakari tadi - lebih cepat 
diterimll. oleh-:orang 'umum. Kerajaan yang memegang pemerintahan 
lebih suka ',menerima usul-usul dari pada _kaum Fiqhi unttik m:enjaga 
keduduk.8n KhaJifah-Kalifah dihadapan rakyat banyak. Di zaman itu 
tidak ada. atau · behun · ada , kekebasan: dan kemerdekaan menganut 
Islam. 

. A:pa saja faham . yang bersalaha\} dengan timbangan yang ber
pengar]ih pada Kerajaan, ,;uialah mengancam jiwa. 

Domtkian kedudukan ,Alhallaj pada zamat,tny~ . ... ' 

HUSIN BIN MANSUR AL-HALLAI 

Dia dilahirkan di negeri Baidhaa, salah satu kota kecil dal~ 
negeri Persia di tahun 244 H . . (858 M,). Dan dia mulai dewasa di kota 
WJ'Sith, dekat Baghdad. Di dalam usia' 16 tahun, yaitu di tahun 260 
H~ ~873 M.) dia telah· pergi belajar pada seorang Shufi yang bes.ar dan 

. 'terkenal, yaitu Sahl biD ~dallah AI-TUatilrl di negeri · Ahwaaz. Dua 
tahuir lamanya pemuda itu belajar kepada · Shufi yang ·besar itu. Usia 

.. diantata 16 dan 18 tahun adalah pancaroba. Pada waktu itu; kalau 
seorang· pemuda tertarik oleh agama, dia akan beragama luar biasa, 
dan kalau sesat, waktu ito sangat sesatnya. Dalam usia demikian setiap 
peniuda tnenenilikan nasibnya dibelakang hari. Apa pengaruh yang 
mendahim k:epadanya, sehingga tidak dapat dibongkar lagi. Sehabis 
belajar dengan· 'l'usturl~ dia berangkat ke Bashrab dan belaja,r kepada 
Shufi 'Amat AI-Maldd. di tahun 264 H. (878 m:.) dia masuk ke kota 
Bagh4ad dan belajar kepada AI-J....W. Setelah itu diapun pergilah 
mengembara darl satu negerl ke negeri yang lain, menambah 
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pengetahuan dan pengalaman dalam llmu Tasauf. Sehingga tidak ada 
lagi seorang Syekh temama, semua telah dijelangnya dan dimintariya ' 
fatwa dan tuntunannya. Dan tiga kali dia telah naik Haji ke Mekkah. 

· Dalam semua perjalanannya dan pengembaraannya dan pertemu
annya dengan ahli-ahli Shufiyah yang besar-besar itu, timbullah 

' Pripadi ·dan pandangan hidupnya sendiri. Sehingga di dalam usia 53 
' tahun telah menjadi buah-bibirlah namanya dalam ahli Fiqhi, sebab 

perkataannya yang ganjil-ganjil dan pandangan Tasufnya yang berbeda 
dari ·yang lain; lain. Sampai seorang Ulama Fiqhi yang terkenal, yaitu 
lbnu Daud Al-Isfahanl mengeluarkan suatu fatwa untuk membanta~ 
dan n,embanteras fahamnya itu. AI-Isfahani terkenal penganut 
Mazhab Zahiri (Mazhab yang Iebih radikal dari ke-Empat Mazhab 
Fiqhi, yang hanya mementingkan zahir Nash belaka). 

Fatwa penyesatan yang dike,uarkan oleh lbnu Daud itu sangat 
besar kesannya kepada Ulama seumumnya, dan berkesan kepada 
Khalifah, sehingga Husin bin Mansur Al-Hallaj ditangkap . dan 
dipenjarakan. Tetapi 'setelah satu tahun dalam penjara, dia dapat 
metarikan diri dengan pertolongan Sipir penjara yang rupanya telah 
tertarik melihat ,bagaimana kemumian hidup beliau selama dalam 
tahanan 297 H. (910 M.). 

Dati Baghdad dapatlah dia melarikan diri ke Sus dalam wilayah 
Ahwas. Di sanalah dia bersembunyi empat tahun Iamanya·, dengan 
tidak merubah pendirian dan pandangan hidupnya. Akhimya di tahun 

· 301 H. (903 M.) dapat juga dia ditangkap kembali. Dimasukkan pula 
ke dalam penjara sampai delapan tahun lamanya. 

Delapan tahun dalam tahanan tidaklah menambah luntur pendiri
annya. Mt:lainkan ibarat keris, tahanan delapan tahun itu telah 
m~ambah }Jaik seplihannya. Sekali-sekali dia ditanya, di-soal. Tiap 
di-soal 'diberinya jawaban menurut suara hatinya. Akhirnya dalam 
tahun .;J09 H. (921 M.) diadakanJah persidangan Ulama di bawah 
naungan · Kerajaan .Bani Abbas. Khalifah Al-Muktadirbillah. Pada 

. · tanggal ~8 Zulkaidah taliun 309 H. (921 M) jatuhlah hukuman. Beli~u 
dihukum bunuh, dengan mula-mula dipukul dan dicambuk dengan 
. cemeti, lalu disalipkan, sesudah itu dipotong kedua tang an dan 
kakinya_, dipenggallehernya, dan ditinggalkan tergantung pecahan
pec~an . tubuh itu di 'pintu gerbang kota Baghdad. Guna menjadi 
.cont9it .. bagi orang lain. Kemudian sekali dibakar, dan abunya 

. dihanyptkan dalam sungai "Dajlah" - ltulah bunyi hukum . 

••• 
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FILSAFAT AJARAN AL-HALLAJ 

Inti-sari ajarannya telah dinyatakanJilya, kadang"kadang beru,Pa 
sya'ir dan ·kadang-kadang berupa ,natsar (proza), dalam sus~ni!Jl 
kata-kata yang mendalam disekeliling tiga perkara : ' 

1. Hulul, yaitu KETUHANAN (Lahut) menjelma-ke da1am :diri Insali 
(Nasut). 

2. Alhaqlqatul Muhammadlyah, yaitu NUR . MUHAMMAD ·· se~agai 
asal-usul segala kejadian amal perbuatan dan ,ilmu pengetahuan; 
dan dengan perantaraannyalah seluruh alam ini dijadikan. · 

3. KESATUAN SEGALA AGAMA. 
Menurut ajaran beliau bilamana kebatinan se9rang . insani: telah 

suCi bersih di dalam menempuh perjalanan dalam hidup kebatinan, 
akan 1naiklah tingkat hidupnya itu dari suatu maqam ke )naqam y~ng 
lain, misalnya Muslim, Mu'min, Salihin, Muqarrabin. · Muqarrabin 
artinya orang yang paling dekat kepada Tuhan. Di atas dari tingakat 
Muqarrabin itu tibalah mereka di puncak, sehingga bersatu dengan 
Tuhan. Tidak dapat lagi dibedakan atau dipisahkan diantara 'Asyik 
dengan Ma'syuknya. Apabila ke-Tuhanan itu telah· menjelqta dibadan 
dirinya, maka tidaklah lagi kehendaknya yang berlaku, . melainkan 
kehendak Allah. "RUH ALLAH" telah meliputi · dirinya, sebagaimana 
yang telah nieliputi akan Isa Anak Maryam. Maka apa yang 
dikehendakinya, akan terjadi. · · 

Bagaimana sifatnya- Persatuan ito? Kadang-kadang dikatakannya 
. sebagai persatuan khamar· (tuak, arak) dengan air. Dan kadang
kadang sebagai persatuan api dengan besi seke'l:ika dibakar sekingga 
merah. Sehingg!l apabila tersinggung salah satu, tersinggunglah puia 
yang lain. Di sinilah pangkal perkataannya : "ANA'L ·HAQQ" (Sayalah 
Kebenaran itu). Karena Kebenaran · adalah · salah satu dari nama 
Tuhan. Dan katanya pula ·: "Wa rna fil-jubbati illal-Lah". (Dan tidak 
ada yang dalam jubah, ' melainkan Aliah) . 

. Setengah dari perkataannya : 

XXXVI 

"Ana man ahwa wa man ahwa anaa 
Nahnp ruhani hallalna badana 

-Fa iza abshaftani abshartahu 
wa idza abshartahu abshartana". 
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(Sayalah orang yang saya rindui 
Dan orang yang saya rindui ialah saya. 
Kami dua · jiwa bersatu disatu badan. 
Kalau engkau lihat . Aku engkau lihat Dia. 
Bila engkau lihat Dia, terlihat engkaulah Kami). · 

I 

Dan katanya pula : 
XXXVII 

"Mazajta ruhaka fi ruhi kamaa 
' Tumzijul khamrata bil-mail zallali 

Fa iz~ massaka syai-un massani 
Fa iza Anta Anaa fi kulli ·haalin" . 

(Telah bercampur roh-Mu dalam ro~ku 
Laksana' bercampurnya khamar .dengan air yang jemih 

. Bila me~yentuh akan-Mu sesuatu, tersentuhlah Aku 
Sebab itu, ENGKAU adalah Aku, dalam segala hal). 

Sedemikian jelas dasar kepercayaan Shufinya tentang Persatuan 
diantara Asyik dengan Ma'syuk itu namun di waktu yang lain keluar 
pula perkataan yang berbeda dan berlawanan sekali dengan penjelasan 
pertama itu. Ketika pada pertama jelas dia berkata tentang Persatuan 
itu, yang merupakari faham Panthelsme; maka ditempat lain dia 
berkata :. "Ke-insarianku tenggelam ke dalam ke-Tuhanan-Mu, 
.tetapi tidaklah mungkin percampuran. Sebab ke-Tuhanan...;...Mu itu 
senantiasa menguasai akan · ke-Insananku" . 

Dan katanya pula : "Barangsiapa yang menyangka bahwa ke
Tuhanan bercampur dengan ke-Insanan jadi satu, atau ke-insanan 
masuk ke dalam Ke-Tuhanan, maka kafirhih orang itu. Sebab Allah 

I . 

Ta'ala itu bersendiri dalain zat-Nya dan sifat-Nya dari pada makhluk 
dan sifatnya pula. Tidaklah Tuhan serupa dengan manusia dalam rupa 
bentuk yang mana juapun" . -

Apl;lkah benar-benar berlawanan fahamnya sendiri? 
H U L U L adalah dasar yang tidak berganjak dari pada 

pendirian Al-Hallaj. Tuhan mungkin menjelma ke dalam Insan, 
laksana bersatu.nya a pi dengan besi di waktu sangat panarnra. apabila 
si Insan telah sanggup memfanakan dirinya ke dalam Tuhan dengan 
pensucian Roh . Waktu itu Roh Allah ·masuk ke dalam badan Insani. 
Maka dikala itu segala perbuatan dan lradat Insani tadi , . menjadilah 
perb~atan dan lradat Tuhan Allah. Tegasnya Insan 'ain (29). Allah: 
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atau Allah ·'ain Insan. Apatah lagi pernah pula ditegaskannya 
bahwasanya manusia itu pada hakikatnya adalah Tuhan, sebab Insan 
dijadikan ... ·' . . . . . · · · 
Tuhan menurut bentuk dan surah-Nya sendiri. Itulah sebabnya- kata 
beliau - makanya Tuhan Allah menitahkan kepada Malaikat supaya , 
s~jud kepada Adam. 

Di sini bertambahlah kepercayaan Al-Hallaj dengan kepercayaan ' 
kaum Keristen yang menyatakan bahw~sanya Tuhan Allah menjelma 

. ke dalam Putera-Nya yang terkasih dan Terpilih, yaitu Isa · Almasih : 
Bagi Al-Hallaj, bukanlah pada Isa Almasih saja Tuhan itu menjelma 
dan Hulul, tetapi juga pada Insani yang telah sanggup mem-Fanaakan 
dirinya ke dalam Tuhan sehingga mendapat baqaa di dalam-Nya. 

TENT ANG NUR MUHAMMAD 

Beliaulah yang mula-mula sekali menyatakan bahwasanya kejadian 
A!~m ini pada mulanya ialah dari pada Hakikatul Muhammadiyah, 
atau Nur Muhammad . Nur Muhammad itula)J asal .segala kejadian. 
Hainpir samalah perjalanan persamaannya itu dengan renungan ahli 
Filsafat yang mengatakan bahwa mula 'terjadi · ialah "Aqal Pertama". 
Menurut katanya, Nabi Muhammad itu terjadinya dua rupa:. Rupa 
yang Qadim dan Azali . Dia telah terjadi sebelum terjadlnya seluruh 
yang ada. Dari padanya di-sauk segala ilmu dan 'Irfan (30). Kedua 
ilah rupanya sebagai Manusia, seb.agai seorang .Rasul dan Nabi yang 
di-Utus Tuhan. Rupa yang sebagai manusia itu menempuh maut. 
Tetapi rupanya yang Qadim tetap ada meliputi alam. Maka dari Nur 
rupanya yang qadim itulah diambil segala Nur buat menciptakan 
segala Nabi-Nabi .dan Rasul-Rasul dan Auliaa. · 

"Cahaya segala ke-Nabian dari pada Nur-nyalah menyata. Dan 
cahaya mereka dari pada cahayanyalah mengambil. Tidaklah ada 
suatu cahaya yang lebih bercahaya dan lebih nyata, yang' lebih qadim 
dari pada cahaya yang qadim itu, yang mendahului cahaya beliau yang 
mulia. Kehendaknya mendahului segala kehendak, ujudnya menda
hului segala yang 'Adam, (31). nama.nya mendahului akan Qalam pun 
sendiri, karena dia telah terjadi sebelum terjadi apa yang terjadi". 

"Segala yang diketahui acialah hanya satu tetes saja dari pada 
lautim ilmunya. Di atasnya mega mengguruh, di bawahnya kilat 
menyinar dan memancar, menurunkan hujan dan memberikan subur. 
Segala ilmu adalah setetes dari air lautan. Segala hikmat hanyalah 'satu 

· piala dari sungainya . Seluruh zaman hanyalah satu saat . kecil dari 
masanya yang jauh". 
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"Dalam hal kejadian dialah yang awal, dalam hal ke-Nabian, 
dialah yang akhir. Alhaqq adalah dengan dia, dan dengan dialah 
hakikat. Dia yang pertama dalam hubungan, dia yang akhir dalam ke
Nabian, dan dialah yang batin dalam hakikat dan dialah yang lahir 
dalam ma'rifat''. · 

' Pendekny,a Nur Muhammad itulah Pusat Kesatuan Alam, dan 
pusat kesatuan Nubuwwat segala Nabi, dab Nabi-Nabi itu, nubuwwat

. nya, ataupun dirinya hanyalah . sebagaian saja dari pad a cahaya Nur 
Muhammad itu. Segala macam ilmu, hikmat dan nubuwwat adalah 
pancaran belaka dari si~arnya. · 

KESATUAN SEGALA AGAMA 

"Nama agama yang berbagai macam, ada Islam, Nashrani, 
Yahudi dan yang Jain, hanyalah perbedaan nama dari hakikat yang 
satu saja". · 

Nama berbeda, maksudnya satu. Segala agama adalah agama 
Allah, maksudnya ialah menuju , Allah. Oraf).g memilih suatu agama, 
atau lahir dalam satu agama, bukanlah atas kehendaknya, tetapi 
dikehendaki untuknya. Cara ibadat bisa berbeda warnanya, namun 
isinya hanya satu. Pendirian ini disandarkannya kepada ketentuan 
(Takdid yang telah ditentukan TuhaQ Allah. Tidak ada faedahnya 
seseorang niencela orang yang berlainan agama den·gan dia, karena itu 
adalah t~kdir (ketentuan) Tuhan buat orang itu. Tidak ada perlunya 
berselisih dan bertingkah. Tetapi perdalamlah pegangan dalam agama 

I . 
masing-masing. 1 

*"'* 
Pendiriannya yang tiga macam . itu ,tidakfah dapat diterima oleh 

Ulama-Ulama Fiqhi. Beliau telah melanggar akan batas-batas keten
. tuan yang ma 'Ium dalam agama. Yaitu menurut ketentuan dari pada 
Ulama-Ulama. 

Khalifah sendiri , yaitu AI-Muqtadir, yang naik memerintah dalam 
usia sangat muda, tidaklah .mempunyai Pribadi besar buat mengambil 
keputusan sendiri terhadap Al-Hallaj. Setelah delapan tahun dia dalam 
tahanan. dibadapkanlah dia kemuka niajlis Ulama-Uiama, di bawah 
pimpinan Kadhi merangkap Wazir, yaitu Al-Hamid bin Abbas. 

· Ahli-ahli sejarah menyatakan bahwa W azir ini bukan pulalah 
seorang yang layak dan ahli .memangku jabatan penting itu. Jadi 
hukuman dijatuhkan Jebih banyak atas kehendak · Ulama-Ulama 
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banyak, yang merasa kurang senang melihat pengaruh Al-Hallaj yang 
bertambah besar kepada orang-orang awam. 

Kalau kita perhatikan pula bagaintana sejarah Bap.i Abbas di 
zaman Muktadir; · kelihataniah kesengsaraan rakyat ramai kareria 
kekuasaan orang istana yang tidak berbatas. Ulama-Ulama dan 
pemimpin-pemimpin kerohaniari yang berani, yang "keramat", adalah 
sebagai pengobat hati bagi rakyat yang telah sengsara . 

. Qan lagi suasana "politik" pun banyak bertali ~engan ini. Faham 
Al-Hallaj ·amat berdekatan 

1
dengan faham kimm Isma'iliyah, yang 

kadang-kadang disebut juga Bathinniyah. Yang ·mempercayai bahwasa
nya Duriia ini diatur oleh Imam yang Ghaib. 

Pada hari menjalankan keputusan hukum itu dikeluarkanlah Al
Hallaj · dari penjara. Banyaklah. orang datang menonton, terutama 
kaum Shufiyah yang . dipandang sebagai kaum "oposisf' terhadap 
Kerajaan yang karam dalam kemewahan. Diantaranya nampak juga 
Abu Dakar SylbH dan AbU. Hasan Al-Wassithi~ Yang menghantar· 
kannya · ke . tempat bukuman adalah kepala Polisi yang bern am a 
M:aJuunmad bin Abdul Samad. · 

Setelah ·huku.mam akan dil,akukan, kelihatan olehnya kawannya 
Syibli, lalu" dia bertan:ra • "Adakah engkau membawa sajadah ?". 
$yibli menjawab · : "Ada!" M~ka disuruhkannya membentangkan 
sajadah itu, · maka sembahyanglah dia dua raka'at. Pada raka'at 
pertama di-bacanya Fatihah dan ayat "Walanablaannakum bi syai-in 
mhial khaaftwal ja'l" (Surat AI-Baqarah ayat 155). - (Akan diberi 
cabaan kamu dengan sebagian kecil c;lari pada ketakutan dan 
kelaparan). Dan di-raka'at ke-dua di-bacanya Fatihah dan ayat "Kalla 
aafaln Zalqatul ID'aat" - (Surat AI-'Imran ayat 85). - (Tiap-tiap diri 
mesti me~asai tnati). Dan sehabis s'embahyang dia bersya'ir : 

XXXVIII 

"Thalal,>tul-mustaqarra bikulli ardihin 
·pifam ara li bi ard~i mutaqarran ' 
Atha'tu mathami'i fas ta'badatni 
Walau anni qana'tu lakuntu hurran". 
(Saya mencari tempat yang tenteran di-atas bumi 
Ta .. ulah saya, bukan ~i~bumi tempat yang tenteram 
'K:u ikuti saja kehendak mauku, aku diperbudaknya 
'l(ahlil ku cukupkan · apa yang ada, akupun merdekalah). · 

· ~an$ls~m mu:rtd~muridnya yang hadir melihat, bahwa di-saat 
d~tkat ~nghadapi maut itu dia masih memberikan ajaran. Lalu 

' disambungnva-pula : · 
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XXXIX 

."Lam uslimun-nafsa Iii asqami tutlifuha 
llJa 1i 'illl\i bi annal inauta yusyfiha 
Wa naratun minka ya Su'Ii wa ya Amali 
A&yhaa ilayya minad dun-ya wa maa fiha . 
Nafsul muhibbi 'alai alaami shabirafun 
~·ana mutlifuha yauman yudaawiha." 

· (Saya tak .serahkan diriku memikul kesakitim hanyalah karena 
· ,ku•tahu b'ahwa mutlak yang akan menyembuhkan 
· Satu paridangan dari pada Engkau 

Wahai tempatku bermohon dan himpunan cita-citaku 
Lebih nyaman bagiku, dari pada dunia dan isinya 

· Jiwa yang sedang menderita, sabar men.derita . 
Sellloga yang menjemput, Dia sendiri yang mengobat) . 

. . · Metihaf bagaimana besar pengaruh syair-syair ajaran yang ma~ih 
. tetap di-ucapkannya itu, padahal dia telah di-muka pintu mati, dan 
orang ~anya~ kian Iami\ kian ra.mai, maka pihak yang berkuasa· me
rasa tidak baik lagi membiarkan lama. Maka tainpillah Algojo yang 
qern~ma Abu] Harst kernuka. Dengan sikapnya yang kejam dan ngeri 
~i:talmparnya · muka AI-Hallaj <lengan pangkal pedang, sehingga 

. yt~~mcur darah dan pecah hidung beliau. Terpekik Abubakar Sybli 
m~lihat.nya~ <lan pingsap Abdul Hasan AI-Wasithi dan beberapa Shuft 
y~ng' laip. ;.Tetapi belia~ tidak mengeluh dan merintih t'riengatakan 

· ii4~: s~~t!_-- ·· ; , 
. Deng;tn tenaog beliau . berkata : "Tuan-tuan telah . menjalankan 
' ~rat~ran . rang .,pantas atas orang-orang yang tuan-tuan sangka 

' mcl~uiggar undang-tmdang. Memang siapa yang dipandang melanggar 
undang-undang syari;at patut di-hukum". 
. .. Abul Harst pun mulailah menjalankan kewajibannya, di-patahkan 
ke-dua tangannya, dan di-patahkan pula ke-dua kakinya. ltupun dia 
tldak meng~luh. Lalu di-naikkan· ke-tiang palang, ~enyerupai palang 
yang dised~akan orang Yahudi untuk Nabi Isa Alaihis Salam; Dalam 
pingsannya dia di-naikk~n dan di-pakukan di-kayu palang itu. Setelah · 
dja saqar, dengan mukll penuh darah, dan luka meJ18alirkan darah 
dari beJcas, perriaJc1,1im; . masih · kelihatan banyak orang berkerumun 

.~i-bawah kayri J:nllang itu, · terutama murid-muridnya yang sudah 
sangt1,t tertarik akan ajarannya. Seorang 'diantara murid itu masih juga 
hendltk · meminta ' keputusan kaji diwaktu' gurunya telah hampir 
m!!'iarik. nafas penghabisan : "Berik~n keputusan. haf Guru, apa 
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katamu ·yang akhir tentang arti Tasaufl" . 
Dengan suara terputus-putus beliau menjawab "Yang engk~u 

lihat inilah semudah-mudah arti Tasauf'. (*) 
Sesudah itu terkulailah kepalanya dan matilah dia. 
Setelah · dibiarkan mayatnya tergantung beberapa · lama, lalu 

di-bakar dan abunyft di-hanyutkan ke-dalam sungai Dajlah. · . 
•••• 

Berbagai rilgamlah perkataan orang tentang Al-Hallaj . . Setengah
nya mengkafirkan dan setengahnya lagi membela. Beberapa perkataan, 
terutarria d~ri pihak kekuasaan pada masa itu tersiar khabar 
bahwasannya ajaran Al-Hallj sangat merusakkan ketenteraman umum. 
Mudird-muridnya sampai ada yang menyangka bahwa Al-Hallaj itu 
Tuhan, sebagaimana persimgkaari orang Nashrani . terhadap diri Isa 
Almasih. Dia di-anggap pandai menghidupkan ·. orang mflti, me
nyembuhkan orarig sakit kusta.Murid·-muridnya kian lama kian 
banyak. Dim setelah diselidiki oleh penyelidik Kerajaan, katanya dia 
mengadakan hubungan yang rapat dengan kaum Karamlthah, yaitu 
segolongan umat di Abad ke-Tiga dan ke-Empat yang mengarah-arah · 
faharn . Komunis sekarang ini. Sebab itu ~ dia tidak mau mengakui 
kekuasaan pemerintahan yang sah. Dia mengakui sebagian · keper
cayaan kaum Isma'iliyah bahwa Imam yang .sejati ialah, Imam yang 
gaib. , 

Dan- lagi - menurut berita yang tersiar itu pula - . beliau 
menfatwakan bahwasanya Naik Haji yang lahir pergi 'ke Mekkah itu 
tidaklah perlu dikerjakan. ·sebab itu hanya memayah ... mayahkan diri 
saja. ltu boleh diganti dengan Haji yang lain, yaitu Haji Rohani, 
dengan membersihkan diri dan jiwa, dan tafakkur mengingat Tuhan 
dalam khalwat, sehingga Ka'bah itu sendirilah yang datang kedalam 
khalwatnya menemuinya .. Di-sanalah dia boleh berthawaf. 

Maka besarlah pertikaian diantara ahli-abli dan Ulama terhadap 
diri Al-Hallaj itu. Kebanyakan Ulama Fiqhi mengkafirkarinya. Dengan 
alasan bahwasannya mengatakan ba:hwa did manusia bersatu derigan 
Tuhan, .adalah syirk yang amat besitr, sebab mempersekutukan Tuhan 
dengan diri · dan oleh karena itu hukum bunuh ,yang diterimanya; 

, adalah hal yang patut. lbnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, pengarang yang 
ternama, lbnu Nadim dan lain-lain berpendapat demikian.. · 

Tetapi Ulama-Ulama Fiqhi yang lain, sebagai lbnu Syuraih,. 

(*) Sya'rani "Thabaqat", Sadik Rafi'i "I'jazul Qur'an'.'. 
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seorang Ulama yang sangat terkemuka dalam Maz)lab Malik, telah 
memberikan jawab : " Ilmuku tidak mendalam tentang dirinya, sebab 
itu saya tidak dapat berkata apa-apa". 

Imam Ghazali seketika ditanyai orang pula pendapatnya, tentang 
kata Al-Hallaj "Ana'! Haqq" itu, telah menjawab : "Perkataan yang 
demikian keluar dari mulutnya adalah dari karena sangat cintanya 
kepada .Tuhan. Apabil~ cinta sudah sekian mendalamnya, tidak dirasa 
lagi perpisah.an diantara diri dengan yang dicintai". 

Jalaluddin Rumi pun, sebagai pemuka terkenal dari Tasauf di 
Persia, sama pendapatnya dengan Ghazali. Fariduddin AI-' Aththaar 
memberi beliau gelar "Syahid ul Haqq" (Syahid karena Kebenaran). 

Dan Abdulkadir Jailany berkata : "Jika sekiranya saya telah hidup 
di-zaman beliau, sudilah saya menjadi pe11giringnya". 

Ad-Damiri pengarang "Hayatul Hayawan" berkata : "Bukanlah 
perkara mudah menuduh · seorang Islam keluar dari dalamnya. Kalau 
kata-katanya masih dapat di-ta'wilkan (di-artika:n lain), lebih · baik 
di-artikan ·yang lain. Karena mengeluarkan seseorang dari lingkuogan 
Islam, adalah perkara besar. Dan tergesa-gesa menjatuhkan hukum 
begitu, hanyalah perbuatan orang jahil". 

KARANGAN-KARANGAN AL-HALLAJ 

lbnu Nadlm se-orang ahli riwayat ternama,· yang banyak .sekali 
'membicarakan Al-Halhij dan menentang pendifiannya, mencatat 
· bahwasanya krangannya 'tidak kurang dari pada 47 (em pat puluh 
tujuh) buah banyaknya. Setengah dari padanya ialah : , · 

1. Al-Ahruful muhaddasah, wal azaliyah, wal asniaul kulliyah. 
2. Kitab Al-Ushul wal Furu'. 
3. Kitab Sirrul 'Alam wal mab'uts. 
4. Kitab AI-A'dlu wat Tauhid. 
5. Kitab 'Ilmul Baqa wal fana. 
6. Kitab Madhun Nabi wal Masalul A'Iaa. 
7. Kitab "Hua, Hua". 
8. Kitab At-Thawwasln. 

Ke-delapan kitab ini adalah yang terpenting dian tara· 47 k.itab itu, 
dan yang tersebut di-belakang ini "At-Thawwasin'' telah di-cetak 
kembali, dan ada salinannya dalam bahasa Persia. 

Perhatian Orientalist terhadap Tasauf AI-Hallaj. 
Sebagaimana telah sama dima'lumi, ilmu-ilmu ke•Islaman telah 
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dipelajari oleh Orientalisten Barat dengan sangat seksama. Berpuluh
puluh sarjana menyediakan usianya untuk ilmu yang tinggi itu. Jasa 
mereka sangat besar dalam mencari kitab-kitab . Islam yang lama dan 
asli, dan banyak yang mereka cetak kembali. Universitas Leiden dan 
Leipzig, adalah "saning" dari penyelidikan ke-Islaman. Diantara 
mereka mencurahkan perhitian amat banyak kepada soal Tasauf. 

Dr. Ibrahim Madkour menulis dala~ bukunya : "Sejak dahulu , 
ahli-ahli · penyelidik telah mempelajari Tasauf Islami seluruhnya, 
di-dorong oleh . keinginan menyelami lubuk ke-indahannya, hendak 
tahu rahasia apa yang tersembunyi dalam ke-Islaman dan ke~Timuran 
Keras persangkaan bahwasannya Tasauf soal yang lebih banyak 
menarik perhatian . Orientalisten, sampai sekarang masih.Karangan
karangan mereka tentang soal Tasauf masih lebih banyak dari pada 
karangannya tentang soal-soal yang lain. Tidaklah heran! Memang 
Barat amat ke-hausan hendak mengetahui Mistik-Timur. Mistik-Timur 
dipandang . sebagai sumber cahaya dan terang, . pusat kekuasaan yang 
tersembunyi dan· rahasia yang dalam. Dengan tak usah menyebut 
nama-nama Orientalisten yang istimewa mempelajari Tasauf itu 
semuanya, karena banyaknya, cukuplah kita kemukakan saja beberapa 
orang Orientalist di abad ke-Dua Puluh ini. Go1dziher menulis suatu 
fasal yang indah tentang Tasauf dalam kitabnya :: ''Kepercayaan Islam 
dan Undang-Undangnya" - (Le dogme et loi de l'Islam; Paris 1902). 
Di-samping · penyelidikan-penyelidikannya yang lain , yang sangat 
penting, Mac Donald qra!lg Amerika, telah menjelaskan beberapa 
ajaran dari Tasauf Ghazali. Nickolson boleh dikatakan pada zaman ini 
sebagai Tiang Tuanya seluruh kaum Orientalisten. Nickolson dan 
Masignon banyak seka:Ii berjasa dalam memperkenalkan Tasauf Islam 
sebagai Ilmu Pe1;1getahuan. Masignon menggariskan jalan-jalan baru 
tentang Tasauf. 
Terutama dia telah menulis tentang AI-Hallaj dalam satu selidik yang 
mendalam dan indah , di ~ uraikan segala ma'n~nya yang halus-halus, 
(dalam bukunya "La ~ pa~sion d'al Hossayn ibn Mansour Al-Hallaj, 
Paris. 1922)!" 

Kitab AI-Hallaj "At-Thawwasin" itu telah qi -c~tak kembali oleh 
Prof. Louis Masignon itu dan diberinya komentar-komentar dan 
penerangan dalam bahasa Perancis. Usaha Masignon di-sambung pula 
oleh muridnya Prof. Paul Almasih. 

Masignon- jugalah yang menyer·upakan penderitaan Al-Hallaj 
dengan penderitaan Nabi Isa Almasih. · 

Alhasil , ajaran-ajaran AI-Hallaj telah besar sekali pengaruhnya 
kepada Tasauf dan ahli Shufi yang datang di-belakangnya. Sehingga 
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susahiah untuk memisahkan ajaran Tasauf scsudah Al-&llaj dari pada 
faham Wihdatul Wujud (Pantheism e). Boleh . dikatakan bahwa 
Al-Hallaj telah merambah jalan bagi kedatangan Ibnu ·Araby, IbnuJ 
Faridh, Jalaluddin Rumi, AI-Jami, Suhrawardi dan Ibnu Sab'in. 
Lantaran itu pula tidaklah dapat dipeitautkan · lagi antara . kaum Fiqhi 
yang tetap mempertahankan pangkal pokok ajaran Tauhid (Mono
theisme) dalam Islam, yang tidak dapat ditawar. Seluruh ·abad 
ke-Empat banyaklah ahli Tasauf datang sesudah AI-Hallaj, tetapi dia 
telah berbelakang-belakang punggung dengan ahli-ahli Fiqhi yang 

· sangat berkembang pula dalam Em pat Mazhab. Yaitu-Maliki, Hanafi, 
Syafi'ie dan Hanbali. · · ' · 

Setelah masuk abad ke-Lima, 'barulah datang 'Orang Besar Tasauf 
yang lain, yang dengan jiwa besar lu~r biasa · dapat mempertemukan 
kembali Ilmu-Lahir dengan Ihnu-Batin, Fiqhi' derigan Tasauf, dan juga 
Filsafat, sehingga meninggalkan pengaruh yang satigat besar dalam 
Alam Islam. . 

· Orang Besar itu ial~h ' "Hujj.atul Islam" AL-GHAZALI. 
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B A B VII 

ZAMAN AL-GHAZALI 

Tasauf Abad ke-Lima 
(Abad Sebelas Masehi) 

I 
I 

Kematian AI-Haliaj di-atas tiang kayu palang ·telah ~enyebabkan 
timbulnya kesan yang sangat tidak baik tetl\adap Tasauf. Bertambah 
lama bertambah bersimpanglah jalannya dengan jalan yang dipilih oleh 
kaum Fiqhi. Kalau sekiranya di- abad-abad ke-tiga dan ke-empat ada 
pertentangan dengan Ilmu Fiqhi, maka setelah .masuk abad ke-linia 
Tasauf bertambah naik ke-puncaknya, sehingga telah mencapai 
soal-soal Metafisika yang tinggl. Di-waktu ituiah terkenal tujuan 
Tasauf, yaitu mencapai kebahagiaan jiwa, ·dengan mencari Tuhan. 

· Selama ini telah timbul Ilmui-Kalaam, ·atau Theologie dalam 
ajaran Islam. Menetapkan Adanya yang Ada dengan Logika dan 
Fisafat. Tetapi Tasauf mencarinya dengan " 'Isyq", dengan rindu 
dendam. 

Abad ke-empat sangatlah berkembang tiga ilmu itu dalam Islam. 
Tasauf, Ilmu-Qalam dan Fiqhi. Filsafat Yunani dan lain-lain telah 
masuk ke-dalam "masyarakat Islam.-Sebahagiannya telah dipergunakan 
menjadi bah an perbandingan. Soal-soal ganjilpun timbullah.. karen a 
kesungguhan mencari. Maka kerapkali terjadi perselisihan dan 
pertikaian. · 

Keti~a itu telah berkembang pula Mazhab Isma'iliyah, yaitu suatu 
Mazhab atau "Ideologie" hendak 'mengembalikan kekuasaan ke
turunan-keturunan Ali bin Abi Thalib ke atas singgasana · Kerajaan, 
Isma'iliyah adalah suatu· cabang yang sangat keras (Extreem) dalam 
kaum Syi'ah. ' ' · . 

Menurut dasar kepercayaan mereka yang, sengaja dirahas,iakan. · 
Dunia ini harus di-atur oleh Imam . Imam itu menerima ketentl)an dari 
pada Rasulullah sendiri. Adapun Imam yang nyata adalah 12 or·ang.· 
Sesudah yang 12 itu, gaiblah Imam itu di-dalam satu . bukit bernama 
Ridhwaa. 
Di akhir zaman dia akan datang kembali ke. dunia ini membawa 
keadilan .dan ke-suburan. Sekarang kedatangannya masih di-tunggu, 
sebag'aimana orang_ Nash rani menunggu Isa Almasih dan orang Yahudi 
menunggu Messias. Sementara mem,mggu kedatangan beliau, yang ada 
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hanyalah wakil-wakilnya. Yaitu "Naqib". Naqib itu sampai 12 orang 
banyaknya. Dan di bawah Naqib itu adalah "Da'id-du'aat". 

,Kaum Syi'ah tidak putus-putusnya berusaha henqak mengembali
kan kekuasaannya kepada keturunan Ali. Di-mana-mana tetap ada 
gerakannya, kadang-kadang berhasil, . kadang-kadang tidak, sampai 
berdiri Daulat-Fathimiyah di Afrika dan sampai menguasai negeri 
Mesir. 

Rupanya caranya membuat propaganda yang tersembunyi itu telah 
berjumpa pula dengan kaum Shufi yang juga suka bersembunyi dan 
berahasia. Kepercayaan tentang adanya Imam Yang Gaib itu telah 
inemindah ke-dalam kalangan kaum Shufi yang mempunyai dasar 
kepercayaan ten tang adanya "W ALI-ULLAH", sebagai yang kita 
terangkan tadi. · 

Berdekat kaum Shufi dengan kaum Syi'ah menyebabkan sebagian 
besar kaum Sunni yang bergabung dalam Empat Mazhab, bertambah 

, lagi d~ngan Mazhab-Mazhab Zahiri, Sayuthi dan Auzai (ketiganya ini 
telah musnah), menambah buruk pandangan kaum Sunni juga kepada 
Tasauf. . · 

Maka dalam Pertengahan Abad kelima timbullah seorang besar 
yang telah dapat memperdekat atau mempertautkan kembali segala 
perpecahan yang telah timbuL Orang itu ialah Abu . Hamid AI
Chazall 450- 550 H. (1057- 1111 M.) . 

Inilah suatu Pribadi Besar yang sukar bandingannya, yang_ telah 
menjadt ni'mat Allah ke dalam kaum Muslimin di zaman keragu
raguannya menghadapi pertumbuhan zaman. Dia hidup di zaman 
Nlzamul Mulk, seorang W azir Besar dari Kerajaan Bani Saljuk, yang 
telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah tinggi buat memperdalam 
penyelidikan tentang agama dan perkembangannya. Dr. Zwemmer, 
seorang ahli penyelidik Protestant yang tetkenal, mempunyai kesan 
bahwa sesudah Nabi Muhammad s.a.w., datanglah dua orang besar 
untuk menyempurnakan agamanya. Pertama Imam Bukhari yang 
mengumpulkan Haditsnya. Kedua Al-Ghazali yang menguraikan 
fahamnya. 

Ghazali-lah orang yang tidak bosan-bosannya menuntut ilmu 
dalam segala cabangnya. Dituntutnya Fiqhi dan Ushul Fiqhi, ~an 
keluar karangannya yang bernama "Al-Mustashfaa". Sesudah itu 
dipelajarinya pula "Ilmul-Qalam, sampai dapat digabungkannya 
pendapat Mu'tazilah, ahli Sunnah dan Asy'ari seluruhnya. Dan 
tidaklah beliau memuat begitu saja, malahan diselaminya pula Dunia 
Filsafat. Dikajinya Filsafat Yunani sampai ke urat-uratnya, ditero-

. pongnya Socrates, Plato dan Aristoteles ·dan Neo-Piatonisme. Lalu 
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ditinjaunya sampai mendalam basil buah · tangan Failasoof Muslim 
Al-Farabi d.an Ibnu Sina. Setelah itu dikeluarkanlah pendapatnya 
sendiri. 

II 

GHAZA.LI DAN FILSAEAT 

Sebelum' Al~Ghazali, Ulania-Ulama Ilmu~Qalam telah mengambil 
beberapa cara berfikir kaum Filsafat menguatkan dasar Ilmu· 
Qalam. · Filsafat mereka pelajari hanyalah semata-mata buat menguat· 
kan dasar7dasar Ilmli;·Qalam itu. Tetapi Ghazali merhandang bahwa· 
sanya cara pengambilan yang demikian sangatlah dangkalnya. Orang 
hanya tertarilc dengan ujung-ujurig Filsafat, tetapi orang tidak 

· menggali sampai kepada uratnya . . Padahal · kalau ieklranya · d,lgall 
sampail keurat, FUsafat tldaklah memperkokoh pendlrlan ke-Tuhanan, 
hanyalah akan menggoyahkannya. 

Beliau berkata : "Orang-orang yang berkerja membantah Filsafat 
tidaklah berusaha hendahlah sampai mengetah.ui urat ilmu mereka. 
Kata-kata yang dipakai oleh ahli Ilmu-Qalarn hanyalah kata-kata sulit 
dan pecah-belah, jelas berlawan-lawanan dan merusak. Orang biasa 
yang tak berilmupun tak dapat menerimanya, apatah Iagi orang yang 
telah mencapai ilmu yang halus-halus. Maka insaflah saya bahwasanya 
menolak suatu Mazhab sebetu'm benar-benar . difahamkan dan dipela
jari dengan seksarila, adalah laksana , mernanah dengan mata buta. 
Akan koyaklah kaki melangkah dalam kesungguhan, dengan mem· 
bacai kitab-kitab Filsafat saja, dengan tidak pertolongan seorang 
guru". · (*) . 

· Puaslah Ghazali menegakkan Ilmul-Qalam sebagai suatu Ilmu. 
Oia tidak lagi menurut dengan membuta saja kepada Ilmui-Qalam 
buatan orang yang dahulu dari padanya. Kata-kata Filsafat tidak lafi 
semata-mata dipinjartmya untuk menguatkan pendiriannya, tetapi telah 
diperbaikinya dan ·dijadikannya suatu Ilmu yang tahan uji. Tetapi . 
meskipun dia telah menang, karena dengan usahanya ilmuiKalam 
telah tegak sebagai suatu Ilmu, namun jiwanya sendit:i belumlah puas. 

Bolehlah' kita misalkan Ghazali dengan Ilmui-Qalam itu laksana 
. Edison mendapat beberapa ilmu kecil-kecil di dalam mencari ilmu 
yang besar. Dia telah mendapat Ilmui-Qalam dan sudah sangat berjasa 
memperbaiki dan memperteguhnya, tetapi dia sendiri merasa bahwa-

(*~· Almunqizu minadh-Dhalal, 82-83. 
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sanya baginya ilmu itu belumlah memuaskan buat mencapai maksud
nya. Ilmul-Qalam "bolehlah" buat derajat kelas dua. Dia mempunyai 
tltjuan lebih tinggi, yaitu mencari kebenaran yang Mutlak, yang 
memuaskan dahaga jiwa. Barangkali dengan filsafat itu sendirilah 
maksudnya akart dapat tercapai. Maka penyelidikant'lya tentang 
Filsafat pun dilanjutkannya. Mana tahu dia akan dapat menciptakan 
gabqngan · Filsafat, lanjutan faham Socrates, Plato, Aristoteles, Zeno, 
Epicur, Diagenes, Aristippus dan lain-lain. Alangkah indahnya 
"Mencari Diri" Socrates, "Ideaal" dan · "Cinta" .Plato dan "Ethika'' 
Aristo. Memang Akal Yunani Raksasa Akal. 

Diselamiriya satu persatu, dibandingnya, diantara satu dengart 
y~ng · lain. Direnungnya bukunya, bahkan dipelajarinya mana yang 
tersangkut kepada orang yang H~bih tahu. Akhirnya mendapatlah dla 
satu "FUsafat", yaitu dapat disimpulkan 1"FUsafat ltu lalah mengemu· 
kakan akal. Tetapl akal ltu sendlri tldak senantlasa dapat dlpercaya 
buat sanggup niencapal Kebenaran Yang Mutlak". 

Benar jugalah apa yang pernah dilukiskan oleh Al-Imam Fakhru
ddin Ar-Razi 543- 606 H. (1148- 1208 M.) dalam salah satu syait 
Filsafatnya' : 

XL 
"Nihayatu iqdamil 'uquli ' iqaalu 
Waghayatu sayil ' alami dhalaalu 
Walam nastafid min bahtsina thula 'umrina 
Siwa an jama'na fihi qila wa qalu . 

(Kesudahan kemajuan akal itu hanyl!-lah mengikat diri 
Akhir perhatian perjalanan · alam hanyalah kesesatan 
Tidak ada yang kita dapati, 
dari penyelidikan sepanjang umur 
Hanyalah mengumpul-ngumpulkan kata si Fulan dan si Anu). 

Maka ditulisnyalah _buku-buku buat menyatakan kesan pendapat
nya . itu, sebagai "Almunqizu minadh-Dhalal" (Pelepasan diri dari 
kesesatim) dan "Tahafutil Falasifah" (Kacau balaunya Filsafat). 
Bertambah dalam - demikian pendapat beliau - memfilsafat itu, 
bukanlah keyakinan kita .yang bertambah teguh, melainkan karam 
dalam keraguan dan kegalapan. Sebab itu semata-mata dengan Akal, 
tidaklah dapat mencari Pohonnya. Segala Kebenaran, Ke'adilan, 
Kecintaan dan Keyakinan. Kita memang jadi pintar, pandai mengum
pulkan fikiran kita sendiri, tetapi jiwa kita menjadi kosong. Sebab , 
Akal saja tidaklah dapat mencari nilai. 
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III 

AL-MUNQIZU MINADH~DHALAL 

. Dalani kitabbya Al-Munqizu .Mina,dh-Dha.lal itulah dapat kita 
· melihat bagaiinana u~aha Ghaz,ali inerenangi laut Ma'rifat itu, mencari 

tcmtpat berpegang. Dilukiskannya bagaimana kesan dan pe'rasaatinya 
· melihat .masyaralqlt yang .. ada dikelilingnya. Dipelajarinya setiap 
ag~a. Dan Mazhab-mazhab yang ada dalam setiap agama. Dipela
jarinya pula ,Filsafat.-
. .. :pia sud&h terkenal . Ulama . Fiqhi yang besar. Dan telah terkenal 
bel]asa memba,ngun Dinul-Qalam, Tetapi hatinya sendiri berkata, 
apakah 'Jni sudah ·be1,1ar?. Bukankah setiap pemeluk agama mengata. 
kan b~wa . agamanyalah yang .. be11ar? Setiap . pemeluk suatu . Mazhab 

· mencela dan memburukkan. Mazflab yang lain . dan berkata bahwa 
dialah yang beroleh kebenatan. Mengap~t. tersebut dalam su.atu Hadits, 
bahwasanya_ Yahodi dan Nashrani akan terpecah menjadi 70. atau 71 
pecaJtan Islam . 72 . pecahan? Sam a -sekali mengatakan bahwa dialah 
yang benar? -Padahal dalam Hadits itu dinyatakan juga .,ahwa yang 
diakui Nabi kebenarannya hanylah satu saja, yang memegang akan 
pelajaranku dan sahabat-sahabatku. Di mana letak kebenaran itu? 
Apakah setiap pecahan-itu-mengandung kebenaran dan juga mengan
duiJ.g kesalaban? 
· Maka sebagai' s~orang yang berjiwa besar pemahlah dia . ragu. 
Meskipun dalalll mulutnya dia menyatakan yakin. Dan dia sendirip!Jn 
pemah berkata, bahwa . kepada awam umum berikanlah ilmu yang 

· :populer; jangan dipersulit. 1etapi bagi abli ilmu istimewa pilihlah yang 
,tinggi, . yang mendalam ~ , 

' · Em pat . golonga11 yang ad'a dalam Islam mendapat bahasannya 
yang mendalam, Pertama kauin Mutakallimin, yaitu Ilmul-Qalam. 

· Ahli Theologie Islam. · 
.Kedua, · Ahli Filslifat. 

. .. K~-tiga Kaurri Batbiniyah. 
·, ·." Ke-empat Kaum Sbufiyah. 

, Dihargainya_i j~a _ka'um Tlmul-Qalam. Sebab mereka .telah . 
berq.saha dengan ilmu itu mempertahankan kepercayaan ke-Tubanan 
dengan · ilmu .teratur. Tetapi Ghazali merasa bahwasanya dalil-dalil 
yang mereka tegakkan, tidaklab tahan uji. Jika-dia memandang dari 
·satu segi, orang ''dilpat memandang dari segi. yaJ}g lain (relatit). 
Sebingga jika si awaro • sudah yakin, namun bagi orang yang meningkat 
lebih tinggi, menimbulkan syak dan ragu-ragu. · · 
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Sebab itu bukanlah Ilmul-Qalam pencapai kebenaran! 
Dihormati dan dihargai~ya Filsafat. Dia kagum karena Filsafat 

kita bisa mengasah otak, terutama dalam hal llmu-Pasti dan Ilmu
Alam (Riadhah, dan Thabi'at). Tetapi setelah sampai kepada soal-soal 
ke-Tuhanan, nyatalah Filsafat hanya terawang als:al man usia yang tidak 
senantiasa dapat dipegang. Sepintas lalu kelihatan Aristoteles telah 
mendapat Tuhan! Lalu diikuti oleh Al-Farabi- dan Ibnu Sina. Tetapi 
setelah dengan fikiran bebas Ghazali menyelaminya, dia mendapati 
bahwa ke-Tuhanan Aristoteles itu bertentangan dengan agama. 

Kaum Dahry, atau ' kaum Materialist yang memungkiri adanya 
yang Menjadikan Alam, dan berkata bahwa Alam terjadi sendirinya. 

Kaum Naturalist yang meskipun mengakui adanya Yang Maqa 
Bijaksana tetapi memungkiri bahwa manusia akan dibangkitkan lagi 
sesedah matinya; dan memungkiri adanya hari pembalasan, (akhirat). 

Kaum Filsafat Ke-Tuhanan, yang mengakui memang ada Tuhan, 
tetapi pengetahuan Tuhan itu hanya tentang perkara-perkara yang 
benar-benar dan tidak meliputi kepada yang Juz-1 (detail) dan tubuh 
tidaklah dibangkitkan kembali, hanyalah nyawa saja; yang tidak boleh 
fanaa. Semuanya, itu, dan semuanya yang lain yang serumpun dengan 
itu; tidaklah memberikan petunjuk yang· tegas dalam menempuh 
hidup . Semuanya itu hanyalah membawa kepada jalan dua bersim-· 
pang. Pertama tetap beragama, ke-dua melemparkan agama sima 
sekali. Pendeknya kesarl' Filsafat yang bersimpang itu hanya satu, yaitu 
pecah-belahnya tujuan hidup manusia, karena menurut naluri akalnya 
belaka. · · 

Lalu beliau tinjau pula kaum Bathiniyah, yaitu pecahan kaum 
Syi'ah yang pada lahirnya menunjukkan suatu pegangan kepercayaan, 
padahal pada bathinnya adalah satu gerakan politik, yang ingin 
mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keturunan Ali bin Abi 
Thalib. Kaum ini berpendirian, bahwasanya ilmu yang khusus tidaklah 
tiidapat dengan sembarangan saja. Ilmu "yang sejati" hanya dapat 
diturunkan daripada "Imam Yang Ma'shum", yang suci dari pada 
tersalah dan dosa. (*) 

Di dalam "Almunqizu" tidak banyak beliau membicarakan 
Bathiniyah . Bathiniyah banyak dikupasnya di dalam · buku "Al-Mus
tazhiri", "Al-Kisthasil Mustaqim", dan "Al-Huii,a~ul Haqq". 

Pukulannya yang hebat kepada Filsafat dit.ulisnya pada kitab 
"Tahafutil Falasifah". 

/ ' 

(*) Kaum Katholik mempertahankan tentang sucinya Imam dari dosa. Dan Paus ada-
lab· Rama Suci dalam kepercayaan mereka. · 

128 

Gudeg Bukoe



IV 

TASHAWWUF 

Akhirnya jatuhlah renungan beliau kepada TASHAWWUF. 
Tertariknya beliau kepada Tasauf, sebab yang dipentingkan dalam 

Tasauf bukanlah semata-mata akal. Sebeh sudah nyata dengan hanya 
memperturutkan renungan akal, hanya bangkrutlah yang akan 
bertemu. Beliaupun mengakui bahwasanya banyak pulalah kesalahan 
yang terdapat pada alili-ahli Tasauf yang terdahulu dari padanya. 
Tetapi kesalahan itu dapatlah diperbaiki , asal saja dua perkara tidak 
boleh terpisah. Yaitu, "Ilmu dan. Ainal". 

Yang sangat menarik beliau dalam Tasauf ialah latihan-iatihan 
jiwanya. Latihan mempertinggi sifat-sifat yang terpuji (Mahmudah) 
dan menahan dorongan nafsu buat sifat-sifat yang tercela (Madmu
mah). Sehingga menjadi bersihlah hati sanubari. Maka hati sanubaru 
yang bersih itulah yang dapat mendekati Tuhan, apatah lagi jika 
senantiasa di-hiasi dengan Zikir, yaltu ingat atau menyebut Allah. 

Dipelajarinya dengan seksama perbuatan-perbuatan Nabi Mu
hammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya yang berhubungan dengan 
Ilmu Kebatinan . Bahkan dipelajarinya pula tarikh kehidupan Nabi Isa . 
Almasih a.s. dan ditelaahnya kitab-kitab karangan kaum Shufiyah, 
sebagai "Qutul Qulub" karangan Abu Tballb AI-Makld, kitab-kitab 
karangan Al·Barlta Al-Muhulbl. Fatwa dan buah renungan AI-Juaal~ 
.Q, Al-Sylbll, Abu Yazld Bultaml, bahkan juga Al-H.U~. 

Maka terdengarlah olehnya kesan bahwasanya Ilmu Tas~tuf 

bukanlah Ilmu sembarangan, yang semata-mata hanya akal dan 
lokika. Di sini sebagian besar yang dipentiitgkan ialah rasa, atau Zauq 
(gevoel). Kenaikan-kenaikan tingkat jiwa dari satu maqam ke maqam 
yang lain. Tujuan yang sejati ialah kebahagiaan yang tidak ada 
taranya. Kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan dengan tulisan, 
tidak dapat dikhayal)can oleh penglihatan mata atau pendengaran 
telinga; yaitu ketenteraman jiwa dalam kampung yang kekal , kampung 
akhirat . Untuk mencapai itu haruslah membawa bekal dan menyedia
kan 11lat. Bekal dan alat ialah Taqwaa, Taqwaa ialah gabungan dari 
pada sifat-sifat bekas latihan jiwa. Yaitu menahan hawa-nafsu, 
memutuskan pertalian hati dengan dunia yang menipu, yang hanya 
fata-morgana, melepaskan segala ikatan yang merintang di dalam 
menuju ke-Ridhaan Allah Ta'ala. · · 

Maka disusunnyalah bukunya "lhya' Ulumuddin". (Menghidup
kan kembali Ilmu Agama). Suatu buku lukisan fikiran. Suatu 
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kesanggupari menghi9angkan soal besar dalam susunan yang mudah, 
gabungan k~jernihan otak dengan perasaan hati yang murni. Satu 
Fllsafat yang luhur dari seorang anti Fllsafat. Suatu · jelmaan fikiran 
tinggi dari seorang yang tidak hanya mengemukakan fikiran. Satu 
kitab buat menyempurriakan faham tentang rahasia Quran. Satu sastra 
yang bukan saja untuk Muslimin, bahkan Kebenaran untuk dunia . . 

' Dalam buku itulah dikawinkannya · kern bali dian tara lahir dengan 
batin. Diantara Fiqhi dengan Tasauf dan Ilmul-Qalam. Semuanya buat 
satu maksud, yaitu mengokohkan Iman dan Cihta kepada Tuhan 
Sarwa Sekalian Alam. ' 

v 

MA'RIFAT 

Ilmu sejati atau Ma'rifat menurut Ghazali, bukanlah didapat 
semata-mata dengan akal. Ilmu yang sejati atau Ma'rifat yang 
sebenarnya ialah mengenal Tuhan. Mengenal Hadrat Rubublyah. Ujud 
Tuhan meliputi akan segala Ujud. Tidak ada yang ujud, melainkan 
Allah dan perbuatan Allah. Allah dan perbuatannya adalah dua,. 
bukan satu. 

Di-sinilah Ghazali menjelaskan pendiriannya yang berbeda dengan 
Hallaj dan Shufi yang lain yang berkesan bahwasanya Ujutnya itu ialah 
Kesatuan Semesta (Wihdatul Wujud) . Alam seluruhnya ini adalah 
makhluk, dan A YAT (bukti) tentang kekuasaan dan kebesaran-Nya. 
Apabila telah Tajalli (jelas) dalam hati Ma'rifat akan hakikat k~

Tuhanan itu, dan sifat-sifat serta Afal (perbuatannya) dan ni'mat
rahmat yang terkandung pacta kejadian Dunia dan Akhirat, itulah dia 
Bahagia. Oleh kaum Filsafat, itulah yang dikatakan Syurga. Dan oleh 
Ahli Haqq, itulah sebab-sebab yang memantaskan buat masuk ke 
dalam surga. Bertambah meluas dan mendalam Ma'rifat manusia 
dengan itu, bertambah luas pulalah syurga yang akan didapatinya. 

VI 

TINGKAT MANUSIA 

Menurut pengalaman Ghazali, kecerdasan dan kesanggupan akal 
manusia itu tidaklah sama. Senantiasa ada orang awam, yaitu manusia 
biasa. Dan ada orang khawas, yang berfikir lebih cet'das. Ghazali 
menasehatkan, · supaya orang awam yang belum sanggup berfikir 
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cerdas, teratur dan meluaskan ilmu 'pengetahuan, tak perlu memasuki 
pula soal berdalam-dalam, yang akan Iebih banyak menimbuikan 
keraguan rialam hatinya sendiri. Ilmu yang canggung lebili banyak 
merusak dari pada memperbaiki. Bagi si awam, cukuplah jika dia 
berpegang dengan Nash Quran dan Sunnah. Tak usah banyak tanya, 
dan tak usah campur-campur pula menta'wilkan ayat dan Hadits yang 
dalam fahamnya, karena itu akan merusakkan saja bagi pendiriannya. 
Ta'wil orang awam, adalah Jaksana orang yang tidak pandai berenang 
mencoba hendak merenangi lautan. 

Ada lagi setengah orang, ilmunya baru setengah perja!anan. Baru 
mendapat perka~as, tetapi bukan, alat dan hasilnya sendiri, hanyalah 
diambilnya dari orang lain. Belum ada padanya kesanggupan 
menbanding. Maka timbullah syak dan keraguan dalam hatinya. 

Tetapi ada orang yang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Orang 
itu tidak lagi . semata-mata berpegang kepada kulit · lahir dari pad a 
Nash . Tetapi meningkat kepada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ilmu 
yang lebih banyak dapat dirasakan dari dikatakan. 

Itulah anugerah istimewa dari Allah. Dia dapat menyaksikan yang 
haqq dengan Nur cahaya keyakinan. 

Maka beliau bagilah derajat mencapai Iman dan Yakin itu kepada 
tiga tingkat : · 
1. Iman orang · awam. 

Orang awam itu mempercayai kabar berita yang dibawa oleh 
orang dipercayainya. 

2. Iman orang Alim. 
Dia mendapat kepercayaan dari jalan membanding, meneliti dan 
memeriksa dengan segenap kekuatan aka! dan manthiknya (in
telektualisme) : 

3. Iman orang 'AriOn. 
Dia beriman dan tumbuh keyakinan seteJah menyaksikan sendiri 
akan kebenaran itu dengan tidak ada dinding-dindingnya lagi. 

~ 

Beliau misalkan dengan adanya ses~orang . dalam rumah orang 
awam mendengar kabar dari orang yang tabu, bahwa si Anu ada 
dalam rumah. Maka percayalah dia. 

Orang Alim menyaksikan tanda-tanda, misalnya baju tersangkut, 
terompah terletak dihadapan rumah, atau suaranya terdengar. Maka 
dapatlah dia menyimpulkan fikiran percaya bahwa si Anu memang ada 
dalam rumah. 

Orang 'Arifin telah masuk sendiri ke dalam rumah itu, dan· 
bertemu dia dengan si Anu. 
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Kat a beliau, orang 'Arifin yang telah mencapai marta bat begini, 
itulab ke-Cintaan Tuhan yang telah bertemu dengan inti-sari ilmu. 
Orang-orang Alim tingkat ked_ua tadi, belumlah sampai kepada . derjat 
ini. Untuk mencapai martabat sepefti ini, mulailah mena'lukkan akal 
kepada jalan kecintaan. Jalannya ialah melepaskan diri dari pada 
pengaruh kemegahan . lantaran mendapat Ilmu Pengetahuan itu 
sekaUpun. Lepaskan ikatan Negeri-Penipu (Dunia) dan tetapkan tujuan 
menuju Negeri Yang Khulud (Akhirat). Menghadap semata-mata 
kepada Allah dengan membesarkan Himmah (cita-cita dan kernauan). 
Maka pilihlah Suluk (jalan yang ,ditempu~) olah orang Shufi. 
Ta'lukkan diri, bakwa dan nafsu dan keinginan ke dalam suatu latihan 
batin · (Riadhah) dan perjuangan (mujahadah). Dengan kesetiaan 
menempuh jalan demikian, dari. sedikit akan terbukalah hijab, yang 
memdinding antara saya dan Engkau, sehingga dapatlah rnusyahadah 
(menyaksikan s(ndiri). Dengan penglihatan hati (rnusyahadatul-qalb), 
bukan dengan' penglihatan mata. Sebab penglihatan rnata ini hanyalah 
alat belaka dari pada penglihatan hati. Buta dalam perkara ini _/ 
bukarilah buta mata, tetapi buta hati yang ada dalam dada. 

Pada · waktu itu hilanglah segal~ keraguah dan syak, timbullah 
Ma'rifat yang Yakin. 

Ghazali menyatakan dengan jujur bahwas~mya dia sendiri bebe
rapa kali telah dapat menyaksikan itu. · 

Maka dapatlah disimpulkan dalam keterangan beliau itu, bahwa
sariya Ma'rifat belum tercapai oleh orang awam. Dan yang dicapai oleh 
Ulama barulah sehingga Ilmu belaka, belum di-derjat hakikat Ilmu 
dan Ma'rifat. Hanyalah satu jalan saja yang dapat rnencapai Ma'rifat 
yang mulia dan mumi · itu, yaitu jalan Shufiyah. Kesungguhan, 
·ketha'atan dan kesetiaan menjaga segala syarat rukunnya, menghen
tikan segala larangan dan · pantangannya, membuat jiwa sendiri suci 
bersih sehingga menimbulkan cahaya diri dengan Cahaya Hidayat 
pertunjuk Tuhan. Orang yang seperti inilah yang akan ~encapai 

derajat W ali. 
Derajat Wali-ul-Lah itu, menurut Ghazali adalah di bawah derajat 

Nabi. Sebab Nabi mendapat Wahyu dengan teratur. Tetapi .Wali . 
mendapat Ilham. Macam-macam cara datangnya, ada dengan peran

" tat>aan mimpi, ada . dengan perantaraan tafakkur (bersamadi) dan 
kadang-kadang datang berupa suara gaib dari Jinn. ltulab yang biasa 
dinamai HA TIF. 

Sesungguhnya demikian sumber datangnya semua ialah sama
sama dari Allah. 
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-
VII 

BAHAGIA 

Manusia ingin sekali hendak tahu. Karena dia data:ng. ke dunia ini 
denglm serba tak tahu. La Ta'Iamuna syai-an). Apabila dapatlah kita 
mengetahui suatu hal yang belum · kita ketahui, terasalah kesenangan 
hati. Tingkat ·kesenangan itJJ ada dua. Pertama lazaat, yaitu kepuasan. 
Kedua · Sa'adali, yaitu kebahagiaan. 

Bertambah banyak yang dapat diketahui, 'bertambah naiklah 
tingkat kepuasan dan bertambah mendalam rasa. kebahagiaan. ltulah 
sebabnya orang yang lebih luas ilmu pengetahuannya itu, lebih . merasa 
berbahagia dari pada orang yang kurang pengetahuan . 

. Maka · dimanakah puncak tertinggi dari pada kepuasan dan 
kebahagiaan? Puncaknya yang tertinggi ialah "Ma'rifatullah". Menge-
nal Tuhan. ' 

Dengan segepap kepandaian · Filsafat, Manthik, keindahan dan 
pengalaman, Gh~ali menyatakan nilai Ma'rifatullah itu. 

Rasa puas karena mengetahui sesuatu ialah menurut Thabi'at . 
kejadian sesuatu itu. Kepuasan mata ialah karena mel.ihat rupa yang 
ind3;h. Kelezatan telinga ialah karena mendengar suara yang merdu. 

· Maka segala indera dalam tubuh, mendapatlah kepuasan karena . 
tercapai pengetahuan itu menurut imbangannya masing-masing. 

Nyata indria adalah dari pada. nyalanya jiwa. Pusat indria yang 
sebenarnya ialah hati. Apabila mata melihat yang indah, dan telinga 
mendengar yang . merdu, · dengan sendirinya timbullah . keinginan . hati 
·hendak mengetahui dari asal datangnya, dan siapakah gerangan· 
penciptanya. Maka mengetahui sumber tern pat datangnya segala · 
keindahan itu hanyalah semata tugas hati. , · · 

Maka , tidaklah syak lagi ~ demikian Ghazali - bahwasanya 
punca~ dan puncaknya segala keindahan, kepu~san dan kebahagiaan 
ialah mengetahui .pokok pangkal segala kejadian, pokok pangkal segala 
keindahan. Itulah Allah. Tidak ada di at as itu lagi. 

Karena kalau tempat mencari Ma'rifat sudah terasa indah, puas 
dan bahagia, kononhih Ma'rifat itu sendiri. 

. Beliau misalkan dengan seseorang yang merasa berbahagia jika 
dapat berkenalan dengan Perdana Menteri. Tentu tingkat kebahagia
annya akan naik lagi, jika dia dapat berkenalan dengan Raja. Maka 

. bagaimanalah agaknya rasa puas pan bahagia, jika dapat berkenalan 
dengan Rajanya segala Raja? · 

Itulah bahagia yang tidak ada · bahagia di atasnya lagi. ltulah 
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· ujungnya segala kepuasan. Kar~ma tidak ada yang Maujud yang lebih 
mulia dari padanya. Bahkan segala yang maujud ini mulia, adalah 
karena kemuUaan-Nya. Ada, karena dikehendaki-Nya. 

1 Kesan yang di dapat dari Filsafat beliau : Cobalah timbang baik
baik. Apakah kelezatan, kepuasan dan kebahagiaan, yang hanya 
didapat dengan indera lahir? Bukankah semuanya pandangan mata, 
pendengaran telinga dan indera yang Jahir itu hanya hidup karena 
masih adanya pertalian di~,ntlira tubuh dengan nyawa? Apabila pelita· 
nyawa telah padam, masih dapatkah mata melihat dan telinga 
mend~ngar? Bahkan, sakit badan sajapun telah merubah rasa indah 
pada ptmglihatan mata dan pendengaran telinga. Sebaimana perkataan 

· ~orang SHufi ddi belakang Ghazali, yaitu Bushairi : 

XLI 

"Qad tunkirul 'ainu dhau-asy-syamsi min r:amadin. 
Wayunkirul fa.mu aalwal maal min saqamin" 

(Kadang ingkartah mata akan cahaya matahari lantaran tr~khom . 
Dan kadang ingkarlah mulut sejuknya air, lantaran sakit). 

Keindahan Tuhan hanya dirasai oleh hati. Dan hati tidaklah mati 
, k::._rena k;ematian tubuh. Bahkan dengan mati itulah dia bertambah 
kuat. Karena hidup itu pada hakikatnya adalah kegelapan, dan maut 
itulab terang. 

: Tetapi meskipun hidup itu gelap, dengan mujahadah, dengan 
p~rjuangan, dapatlah kita menyeruak kegelapan itu. 

Biarpun gelap alam keliling 
Cahaya seminar di-jiwa kita 
Asalkan wajah tidak berpaling 
Menuju hakikat Khalik Pencipta. 

Buk:anlah diwaktu mati, atau bukanlah di waktu tidur saja mata
hati 'itti terbuka. Dia terbuka pula diwaktu bangun, diwakt\1 sadar, 

· asal ada latihan; Latihan itu ialah menahan nafsu, menahan Ghadab, 
yaitu marah, d·an segala b~di pekerti yang tel"Sela. Maka apabila 
seorang hamba telah )?ersuni dengan dirinya, terhentilah perjalanan 
indria, qangunlah irldria batin. Maka teruskanlah Zlknillah dengan 
hati,. sebut Dia, irigat Dia, dan jangan lepas-lepaskan. Maka ketika itu 
tidak:.Ada ,menerima kabar lagi dari diri, dan tidak dari alam. Tidak 
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ada lagi yang menguasai batin, lain dari yang Esa. Itulah pintu 
Mujahadah, waktu itu terbukalah mata-hati, dan sangguplah Insan 
melihat, menyaksikan sendiri, beberapa pemandangan yang indah, 
yang payah menyatakan dengan lidah kecil akan hakikatnya. Karena 
bahasa dan logat, pada hakikatnya masih miskin buat menyatakan itu 
semua. Terbukalah waktu itu Malakut Langit dan Bumi, 'Arasy dan 
Kursi, Luh dan Qalam, kedengaran gerak-geriknya. 

Hal ini diterangkannya dengan panjang Iebar di dalam Risalah 
kecilnya "Kaimiyaus Sa'adah". Kimiak Kebahagiaan. Kimiak yang 
tinggi pada dunia lahir ini hanya terdapat di dalam rumahnya 
raja-raja. Maka KiQ1iak kebatinan ini hanya terdapat di dalam 
perbendaharaan Tuhan. Susah dicapainya bagi si Insan yang hanya 
dibalut pengaruh benda . Orang perantaraan yang memperkenalkannya 
kepada kita ialah Nabi-Nabi. Siapa yang ingin mendapat Kimiak 
Bahagia itu dari jalan lain, tidak dengan perantaraan Anbia dengan 
pertunjuk yang diberikannya, akan habislah umurnya, atau tersesatlah 
dia ke jalan lain, dan payah pularig lagi. Maka bersikaplah menentang 
segala sifat tercela dan berusahalah membina Pribadi menuju Kamal! 

Hanya dengan itu l 
Kemarilah Al-Ghazali membawa jalan menuju Ma'rifat itu. Dan 

Ma'rifatlah, lain tidak, jalan satu-satunya menuju kebahagiaan jiwa. 
Dan dengan itulah dia membina perjalanan Tasauf yang baru , sesudah 
sekian lama hampir hilang atau tersisih di dalam jalan-jalan yang ragu. 
Maka hiduplah Tasauf itu sebagai su'atu gabungan dari rasa keindahan 
dan cinta. Dengan tuntunan Syari'at Nabi Muhammad yang t idak 
boleh berubah-rub'ah . Sebab itu maka Tasauf Ghazali kemudiannya 
telah menimbulkan Seni yang hidup dalam Islam. Karena Seni adalah 
tiruan dari pada keindahan, dan sumber keindahan adalah Allah, yang 
dapat disangsikan bekasnya di dalam Alam ini, dipandang dan 
direnung oleh Hati~Sanubari yang Fanaa di dalam Cinta , dan Baqaa 
Iantaran Ma'rifat. 

Maka nal,llpaklah bekasnya itu pada puncak menara, pada gubah 
mesjid dan pada ukiran AI-Quran, pada syair-syair yang merdu dan 
mendalam dari Jalaluddin Rumi, Syirazi, Jami, Ibnul Farid , dan 
beribu orang lagi yang lain, dan pada pepatah dan kesan jiwa 
Athaillah Iskandar dan lain-lain. 

Memanglah Ghazali Mujaddid, pembuka jalan baru bagi Tasauf 
Isalm dalam perkembangannya yang meluas, dan berkesan diserata
rata Dunia Islam. Bahkan menjadi b'ahari yang kuat dan teguh, bukan 
saja bagi Ummat Islam, bahkan juga bagi pendeta-pendeta Nashrani 
yang besar di abad-abad pertengahan. Sehingga Gibran Khalil 
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Ghibran, seorang penyair Arab yang terkenal di zaman modern ini, 
dan beragama Nashrani, menulis di dalam salah satu tinjauan 
perjalanan, bahwasanya dia melihat gam bar Ghazali dalam ' salah satu _ 
gereja di Eropa. Dan melihat kitab.kitab karangan Ghazali dalam 
beberapa Kutub-Khanah kepunyaan-.pendeta yang besar-besar. 
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BAa· VIII 

TASAUF DAN FILSAFAT KE-TUHANAN 

.Abad ke-Enam dan ke-Tujuh 
(A bad ke-Dua Belas - Tiga Bel as Masehi) . 

I 

Tidaklah dapat dimungkiri bagaimana besar pengaruh Tasauf 
ciptaan Ghazali, yang telah mempertemukan kembali diantara Ilmu 
Bathin dengan Ilmu Lahir. Kita~nya lhya Ulumuddin sangatlah besar 
pengaruhnya dalam Dunia Islam,. dalam Ulama-Ulama kedua belah 
pihak. Tetapi usaha yang demikian tidak . juga dapat menghambat 
pertumbuhan aliran Tasauf yang lebih keras dari pada dahulu. Jika 
sekiranya Ghazali telah menyatakan bahwasanya bukanlah Akal alat 
tulen di dalam mencari Hakikat, hanyalah dengan rasa, namun dalam 
perkembangan Tasauf mencari Abad ke-Enam datanglah aliran baru, 
yaitu perpaduan Tasanf dengan Filsafat. 

Keistimewaan Tasauf daiam Abad ke-Enam dan ke-Tujuh ialah 
lanjutan penyelidikan dengan cara Filosofis di dalam membuka Hijab 
(dinding yang membatas hidup lahir dengan alam rohani. Mencari apa 
rahasia yang tersembunyi di belakang layar itu. 

Rladhah latihan dan MqJahaclah (perjuangan batin) Jebih diper
kuatdari pada Abad-abad yang Jalu. Melemahkan kekuatan indria 
lahir dan memperkuat kekuatan indria batin, memberi makanan roh 
dan aka! dengan ibadat dan zikir. 

Beberapa "IImu'' ganjil-ganjil, yang dahulu belum dikenal, atau 
masih samar-samar, yang baru ·bersifat pengalam~m saja, di-abad yang 
dua ini telah disusun. 

Lebih banyaklah ,terdengar kata-kata. 
-Kasyaf (Tirai tersingkap). 
TajallaU [Tuhan telah jelas nyata). 
AJ-Wlhdat'ul Muthalaqah (Kesatuan Yang· Mutlak). 
AI-Hulul (Penjelmaan 'A bid dengan Ma'bud). 
Dan Soal-soal Tasauf beredar di sekeliling empat perkara : 

1. . AI-Mujahadah 

· Yaitu perjuangan si Murid, atau si Thalib di dalam alam Zauq 
dan Mawajid (perasaan), dan menghitung-hitung diri supaya tercapai 
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maqam (tempat) yang tinggi dati pada kedudukannya semula. 
Mujahadah itu dilakukan di dalatn berbagai cara. Misalnya: 

tafakkur, bermenung dengan memicing mata (mengingat dan menye
but nama Allah). Dan menimbulkan asyik dan berahi, rindu dati 
deridam, ht:_ndak "pulang" kepada asal. 
Maka senantiasalah si Murid tadi naik tingkatnya, dari satu maqam ke 
maqam yang lebih tinggi, sampai mencapai derajat -"Tauhid" dan 
"Irfan". Dan kedua martabat yang berhakikat satu itu yaitu setinggi
tinggi kedudukan. Dan tidaklah .tercapai sebelum mendapat Zauq dan 
'Ajaan (32). 

2. Kasyaf (tersingkap tirai) 

Kasyaf itu tercapai adalah dengan Mujahadah tadi. Apabila diri 
yang sebenarnya itu telah terlepas dari pada ikatan syahwat, tegasnya 
telah dibendung dan dan _ dimatikan; maka tersingkaplah tirai itu. 
Sebab selubung yang menghambat kita akan mencapainya, ialah hawa
nafsu dan syahwat itu. Apabila indria lahir telah tertutup, maka 
dengan sendirinya kian terbukalah perjalanan indria batin. Perjalanan 
itulah yang bernama Suluk. Yang menempuhnya bemama Sallk. 
Apabila Kasyaf itu telah tercapai, maka dapatlah si Salik menngenal 
alam yang ghaib-ghaib. Sejak dari Sifat-Rabbaniyah (33), 'arasy dan 
kursi, malaikat dan rahasia wahyu,rahasia nubuwat dan rob, dan 
hakikat tiap-tiap yang Maujud, baik yang gaib atau yang syahid 
(nyata). Pendeknya, mendap_atlah dia' kumia ke-Utamaan Tuhan (Al
Mawahib Al-Rabbaniyah) dan ilmu _yang meliputi (Al-Ulum ul-Ladu
niyah). 

3. Klramat 

Orang yang telah sampai kepada tingkat yang setinggi itu, yang 
telah lepas dari pada ujian M-qfahadah dan telah mendapat Kasyaf, 
tibalah dalam pangkat Wall. Dia mempunyaikebesaran dan ketinggian 
martabat jiwa menghampiri Nabi. Karena itu telah merigenal dan 
mendapat Haldkat W-qfud. Dia qapat mengetahui sesuatu hal sebelum/ 
kejadian.Dia berkuasa bertasarruf (34) di dalam alam yang rendah ini, 
sehingga dapat menurut kehendaknya. 

Timbulnya kepercayaan tentang adanya adanya Wali ini kemtt
diannya telah bercampur-baur dengan adanya QUTHB, yang kadang
kadang dinamai juga Ra'sul 'Arlftn, yaitu puntu puncak dari segala 
orang yang 'Arif. "Katanya", Quthb itulah yang mengatur perjalanan 
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dunia ini, dan ban,aknya adalah ' tujuh orang. Dan tidaklah dia 
dikenal kecuali ojeh orang yang telah 'masuk pula ke dalam perjalanan · 
itu. A.pabila seorang Quthb telah meninggal dunia, diganti Tuhan 
dengan salah seorang dari pada Ahlui-Irfan yang di bawanya, yang 
bernama lbdaal. Bertikai dati bersalahan 'mereka tentang banyaknya 
lbdaal itu. Kata setengahnya 12 orang, dan kata setengahnya pula 22 
orang. f?i bawah lbdaal itu ialah Autaad. Bilangannya 40 orang. 

lbim Khuldun menerangkan panjang-lebar di dalam "Mukaddi
mah"nya, bahwasanya kepercayaan tentang Wali, Quthb, lbdaal dan 
seterusnya itu, nyatalah sudah kemasukkan dari pada kepercayaan 
Syi'ah, Bathiniyah dan lsrilailiyah, dan Rafidhah (*). 

4. Syathahaat 

Yaitu kata-kata ganjil, yang kadang-kadang pertimbangan akal 
tidak dapat menerimanya. 

Sebab itu bukanlah perkara yang timbul dari pada seinata aka!, 
melainkan dari pad a semata rasa. Kadang dia berkata "subhaanl", 
ma-azhama sya!ni" (amat sucilah Aku, alangkah Maha Besarnya Aku), 
sebagai pernah diucapkan oleh Abi Yasid Bustami dahulu. Atau "Anal 
Haqq" (Sayalah Al-Haqq itu), sebagai perkataan Al-Hallaj. Perkataan 
itu kadang-kadang mendalam, sulit difaham dan mengandung banyak 
arti ta'wil. Lebih banyak memakai perlambang dan rumuz (35) . 

Karangan-karangan Suhrawardi, lbnul Faridh, Jalaluddin Ruin.,i, 
lbnu Arabi, Hafiz Syirazi dan lain-lain, banyak sekali mengandung 
rumuz demikian. Pedeknya abad ke-Enam dan ke-tujuh penuhlah 
dengan ihwal yang demikian, sebagai perdekatan atau usaha mem
pergabungkan diantara Tasauf yang seluruhnya bergantung kepada 
rasa-hati, dengan filsafat yang menghendaki perjalanan fikiran. 

Oleh karena yang demikian, maka Tasauf Abad ke-Enam dan 
ke-Tujuh ini terpengai:uh oleh nama yang dipilih oleh Suhtawardi, 
yaitu "Hikmat ul I;yraaq". Yaitu Hikmat yang di dapat dengan sinar 
cahaya Matahari Pa,gi. Dalam kalimat kata "Hikmat" itu terkandung
lah Filsafat dan fikiranlah tempatnya. Dan dalap1 kata "lsyraq" 
tersimpanlah cahaya Matahari tersingit karena kebersihan Rohani di" 
dalam mencari tujuan. Hati Sanubari tempatnya. 

Untuk penjelasan; kita kemukakalah Pribadi-Pribadi Besar yang 
berpengaruh dalam Alam Tasauf·pada masa itu. 

· (*) Muqaddamah lbnu Khaldun 331 - 332. 
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II 

(Pencipta Hikmat ul Isyraq) 

SUHRAWARDI 

Sylhab ui-Dln Abu'l Futuh AI~Suhrawudl. Namanya lebih 
terkenal sesuadah matinya denga11 Asy-Syaikh Al-Maqtul (Syeikh yang 
mati dibunuh). Yang 'bergelar "AI-Mu'ayyad bi'l. Malakut" (mendapat 
sokongan dari Alam Malakut). Mulanya. dia berguru kepada Syeikh 
At-Imam Majid ul Din AI-Jaily. Dari beliau dia belajar Filsafat dan 
Usul. Dengan Ulama-Ulama di negeri Halab (Aleppo) ban yak beliau 
bertukar fikiran. Oleh karena dia kerap kali menyatakan pendapat dan · 
pendiriannya dengan sangat bebas, timbullah tantangan dari pada 
Ulama-Ulama Fiqh, seh.ingga beliau dituduh Zindiq (tuduhan yang 
sangat berbahaya di zaman itu). dan dituduh Ilhaad (keluar dari 
agama). ' Sehingga Ulama-Ulama memasukkan permintaan kepa:da 
Sultan Salah el Din Al-Ayyubi (Saladin) yang terkenal, supaya Syeikh 
itu dibunuh mati saja: Lantaran kerasnya desakan itu, maka 
Bagindapun : mengirimkan Malik al Zablr supaya melakukan pembu
nuhan itu. Hukuman dijalankan dengan mengurung beliau di penjara, 
dan beliau sendiri tidak mau makan dan minum, sampai mati pada 
tahun 587 H. (1191 M.). 

Suhrawardi telah me-nyelidiki dan mempelajari sedalam-dalamnya 
· akan Hikmat dan Filsafat yang kuno-kuno. · Filsafat-Filsafat Timur dari 
India dan Persia dan juga Filsafat Yunani. 

Keluas dalaman penyelidikan itu terlukis nyata di dalam 
karangan-karangannya, seumpama Kitab "Hikmat ul Isyraq". ''Haya

_kil un Nur" dan "AI-Ghur,bat ul Gharibah". Padanya terkumpul 
kelanjutan pandangan Filsafat dan kedalaman pera~aan Tasauf. 
Tentang ahli-ahli Filsafat sejak dunia ini terkembang dia mempunyai 
pendapat : "Ahli Filsafat adalah orang-orang ·dari satu keluarga dan 
dahan-dahan dari satu pokok kayu yang berkat, memberi bantuan 
kepada kemanusiaan dengan buah basil yang baik. Empeducles, 

• Pithagoras, Plato, Aristoteles, Budha, Hermus, Muzdak dan Manu. 
meskipu~ semuanya itu timbul dari berbagai bangsa, namun inereka 
adal{lh putera dari kem:anusiaan utama dan dengan sendirinya dia 
utusan perdamaian dan perbaikan. ("') · 

"Ahli pertapaan di India, Failosoo( di Yunani dan ahli Hikmat di 
Irak, adalah berjalan di dalam menuju maksud yang satu, dan bekerja 

(*) Hikmat ul Isyraq - 371 
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atas pandangan yang tetap, berlindung di bawah satu bendera 'belaka, 
yaitu Filsafat Isyraq . . 

Dasar Filsafat ini dan asalnya ialah bahwa Allah adalah cahaya 
dari segala cahaya dan somber dari segala yang ada. Dari Nur Allah 

· itulah keluar Nur-Nur yang .lain, yaitu tiang-tiang Alam yang Maddi 
dan Alam RU:hi, dan akal-akal yang kemudiannya telah terbagi-bagi 
tidak lain, hanyat'ah kesatuan dari cahaya-cahaya yang menggerakkan 
segala falak dan mengatur akan segala aturannya". (**) 

Dalam Bab yang kequa dari bukunya Hlkmat Ul lsyraq itu, 
dibaginya perkataannya kepada liina maciaalat. Inilah dasar . dari 
pandangan Tasauf dan Filsafatnya. Dalam.maqaaiat (rencana) pertama 
dinyatakannya tentang Nur dan hakikat Nur, dan Nur ul Anwar 
(cahaya :dari segala cahaya); dan apa yang timbul dari padanya. Pi 
Maqaalat kedua dikupasnya tentang tertib yang ujud dan hakikatnya. 
Maqaalat ketiga tentang kaifat perbuatan Nur ul Anwar dan tentang 
Nur ul Qahirati (cahaya yang menguasai). Maqaalat keempat tentang ·. 
bagian-bagian Alam Barzakh, bentuknya; susunan dan kekuatannya; 

· Maqaalat kelima tentang hari perjanjian, tentang n~buwat . dan mimpi. 
;, Diterangk~nya perlawanan diantara terang dengan gelap. Rohani 

diberinya nama Nur. Maddi (kebendaan) diberinya nama Zulumat 
(gelap). Berbagai akaL diberinya nama Anwar (cahaya banyak). Akal 
yang · mengatur · perjalanan · falak d~amainya cahaya yang Menguasai 
(Anwar ul Qahirah). Jiwa manusia dinamainya Anwar ul Mujarradah 
(cahaya yang semata-niata). Allah dinamainya Nur ul Anwar (cahaya 
dari segala cahaya). Jisim (tubuh)din~mainya Jauhar yang gelap. Atau 
Gha5aq (malam dalam sangat gelapnya). Alam Ajsam dinamainya 
Barzakh. 

Tadi sudah dinyatakan, bahwasanya menurut penyelidikan Suhra
wardi, . tujuan segala-galanya, baik ahli pertapaan, atau ahli hikmat, 

· atau failasoof, hanyalah Satu jua. Yaitu · menuntut cahaya Kebenaran 
dari cahayanya segala cahaya, yaitu Allah. 11Vuan .. tu jua, hanya cara 
dab Jalan berialn-laln. · 

Ada yang mencari dengan mem'perguuakan pandangan akal 
semata-mata, tidak mementingkan kepercayaan dan lain-lain. Itulah 
Failasoof. . 

Ada yang mencaii dengan memakai akal juga. Tetapi pendapat 
akal itu percaya akan ajaran Islam, dan segala ses.uatu pendapat akal 
diperlimbangkan ·deng~n ajaran Islam. Itulah Mutakallimun. (Ahli 
ttimi'hQaiam). , · 
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Dan yang kedua ialah dengan jalan kebatinan, mementingkan 
lebih banyak dari pada pandangan Manthik dan Akal. Merekapun 
terbagi dua. 

Ada yang semata-mata mementingkan ' perasaan saja, mereka 
percaya akan ajaran Islam, tetapi Nash-nash itu mereka ta'wilkan 
·dengan yang · sesuai dengan perasaan Tasauf. Mereka itulah kaum 
Shufiyah. 

Dan · ada pula yang tidak semata-mata mementingkan perasaan, 
dan menolak apa juapun yang bersalahan dengan Nash, tetapi 
menggunakan pula timbangan Rohani. Itulah Falsafat lsyraq. 

Kalau sekiranya kita perhatikan kepada aliran Filsafat Yunani, 
pendirian Suhrawardi berdekatan dengan Filsafat Plato, yang mengu
tamakan adanya Pencipta Raya, sebagai ujung cita-cita dari kemanu
sia,an. Bahkan Plato diantara segala Failasoof, sangat mendapat 
penghormatan dari Suhrawardi dan diberinya gelar "Yang mempunyai 
tangan dan cahaya. 

Penuntut Hikmat dibaginya tiga bagian besar. Pertama menyeli
dik saja; dengan mempergunakan aka! semata. Itulah Failasoof. 

Kedua penuntut Hikmat karena ingin mencari Tuhan. Itulah ahli 
Tasauf. 

Ketiga, menyelidik, mempergunakan aka! dan mementingkan rasa 
dalam· menuju satu tujuan, yaitu Tuhan. Itulah "Al-Haki'mul Ilahy", 
Failasoof Ke-Tuhanan. Failaso.of ke-Tuhahan itu amat mahal- kata 
Al-Syirazi - laksana mahalnya Belerang merah. Dan ke dalam itulah 
termasuk Suhrawardi. 

Pokok segala Ma'rifat ialah · ilham yang diberikan Allah Ta'ala 
kepada kemanusiaan, dari Alam Yang Tinggi kepada alam yang 
rendah ; Untuk mencapai dan menembus hambatan kemajuannya yang 
ditimbulkan oleh kegelapan jasmani. Sedikitkan makan, perbanyak 
bangun malam dan perbuat hubungan dengan jiwa pengatur jalannya 
Falak, yaitu alam malaikat, dan dari sana terus membuat hubungan 
Iangsung dengan Maha P.encipta CAHA Y A DARI SEGALA 
CAHAYA. . . 

*** 
BERSATU PULAKAH KIT A DENGAN TUHAN ? 

Untuk m(metapkan pendirian dalam soal ini nampaknya timbullah 
keraguannya, atau tidak menjelaskan terang-terang. AI-Farabl Faila
soof Ahli Tasauf yang sangat terkenal mempunyai pendirian tentang 
"Ittishal", artinya makhluk sanggup mernbuat hubungan dengan 
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Tuhan. 'Dan beliau menolak "Hulul" atau "Wihdad". Tetapi 'AI-Hallaj 
- sebagai yang telah kita nyatakan - mempercayai bahwasanya 
Hamba bisa bersatu dengan Tuhan. 

Apa sebab ? 
Al-Farabi adalah berfikir secara Filis9fis. Dalam timbangan 

perjalanan dan renungan akal, tidaklah mungkin bersatu diantara 
"AI-W ajibul W u jud" (yaitu yang wajib aqanya), dengan yang 
"Mumkin ul Wujud" (yang mungkin adanya). Terjadilah yang 
mungkin, adalah atas kehendak yang wajib. Bagaimana bisa bersatu ,? 

Tetapi Al-Hallaj lebih banyak mempergunakan Zauq, yaitu rasa. 
Sebab Tasauf lepih mememtingkan rasa. Pengalamannya tentang Hulul 
itu bukanlah suatu yang yang dapat diberi batas dengan manthik, 
hanyalah - sebagai pernah kita katakan - "orang yang' tengah 
dimabuk cinta". Persatan dengan Tuhannyalah perasaannya. Itulah 
perkara yang tidak dapat diperpegangi. Bolch kita ambil ibarat, 
bahwasanya orang-orang yang m~rasa dirinya bersatu dengan Tuhan 
itu, hidupnya "di luar" dari garis yang dilalui oleh manusia biasa. 
Mabuk, pitam dan hangus. Itulah sebabnya Ghazali, sebagai seorang 
Shufi yang besar dan lautan Filsafat, tidak mau memberikan hukuman 
kepada -orang sebagai sedemikian dan tidak mencela Al-Hallaj, hanya 
memberi maafnya. Karena dia sangat "CINTA". "Bukankah cinta itu 
buta?" 

Suhrawardi mencoba hendak memilih jalan gabungan diantara 
Filsafat mendalam dengan Tasauf mendalam. Akhirnya !llaka Filsafat 
Isyraqnya itu bukanlah Tas_auf sejati dan bukan pula Filsafat sejati. 
maka banyaklah tersua kata-kata yang penuh dengan rumuz, 
perlambang, dan kalimat yang bisa diberi seratus arti. Oleh karena 
yang demikian; tidaklah heran jia sekiranya banyak Ulama yang 
menentang, terutama dari ahli-ahli Fiqhi. Sehingga sebagai Al-Hal_laj 
dahulu pula, beliau menjadi korban dari keyakinannya. 

III 

MUHY'IL DIN IBNU. 'ARABY 

Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah, yang bergelar Abu Bakr. 
Tidak pula kurang pentingnya Filsafat-Tasaufnya dari pad a Suhrawar
di,_ gabungan perasaan jiwa dengan renungan ~kal. Beliau disebut juga 
Muhy'il Din (Muhyiddin), dan dikenal juga dengan Al-Hattimy. Dan 
lebih terkenal lagi dengan sebutan lbnu 'Araby (bukan Ibnul Arabi). 
Untuk memperbedakan beliau dengan AI-Qadhi Abu Bakr Ibnul 
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Arabi. Beliau dilahirkan di Marcia (Andalussia) di tahun 598 H. (1102 
M.). B~liau mengembara dati Andalusia ke Timur, sesudah menuntut 
ilmu pengetahuan Fiqhi di Asybiliyah (Sevilla). Dia mengembara ke 
Mesir, Hejaz dan Irak dan Asia Kecil. Akhirnya dia tinggal sampai 
wafatnya di Damaskus negeri Syam~ Dan meninggal di sana di tahun 
638 H. (1240 M .). . · 

Kuburnya diziarahi orang sampai sekarang. 
Karangannya amat banyak, menunjukkan bagaimana luas ilmu

nya. 
Brockelmin mencatat di dalam bukunya (Sejarah Kesusasteraan 

Arab) , bahwa karangim Ibnu Araby itu tidak kur~mg dari ISO buah. 
Karangannya yang amat besar ialah "Al-Fut1,1hat ul Makiyah". 

Dalam kitab inilah yang sangat ramai dan banyak bahan-bahan 
tentang pendirian dan buah renungan lbnu Araby. Di-bawah itu ialah 
"Fushushul Hikam". Sebagai tingakat ke-dua dari karangan pertama. 
Di-bawah ini ialah "Zakhair ul A~laq, Syrh Tarjuman Al-Asywaq". 
Kitab ini adalah kumpulan dari syair-syair beliau yang penuh dengan 
perasaan "Cinta Tuhan". Kesulitan, penderitaan dan duri-anak yang 
ditempunhnya di-dalam ~rjalanan menuju yang Yang di Cinta, lalu 
berhasil apa yang dimaksud dan sampai kepada yang di-tuju, yaitu 
Futuhat (jalan terbuka) kepada Tuhan, dan ,IIham ruhl dan 
sebagainxa. 

Apabila k:ita baca kitab-kitab tersebut, bagaimanapun . tenangnya 
kita menyelidikinya, tidaklah kita akan segera dapat memahamkan, 
kalau kita tidak masuk lebih dahulu· ke-dalam Alam Tasauf, dan 
meminta diberi petunjuk oleh guru-guru yang mengerti benar, jsyarat 
dan maksud apakah yang terkandung di-dalam kata-kata yang penuh 
rumuz itu . . Sebab kaidah atau kuasa kata-kata, ata·u definisi yang 

. di-pilihnya, jauh am at berbeda dengan · kuasa · kata-kata yang dipakai 
di-dalam lapangan ilmu yang lain. Ahli-ahli penyelidik mengakui 
ke-piawaian beliau dalam memilih kata-kata, yang menggabungkan 
ke-agamaan dengan Filsafat dan "Sirr" irahasia) yang di-sembunyikan 
oleh ahli Tasauf. Sehingga patuhlah kalau beliau diberi orang gelar 
"Syekh ul Akbar" dan "AI-Kibrit ul Ahmar" (Belerang _ merah), 
lantaran larang taranya diantara Tasauf dan Filsafat, lebih sempurna 
oleh Ibnu 'Araby. Ini barang kali' dapat juga di-tilik pad a tanah 
tempat ke-lahirannya, yaitu Andalusia (Spanyol), yang p,ada waktu itu 
di-ibaratkan sumber telaga kemajuan fikiran dalam Dunia Islam .. 'Di 
Andalusilah timbul banyak Failasoof. Dan Andalusia disebut waktu itu 
Magrib (Barat). Sedang disebelah Timur, yaitu Mesir, Syam dan Irak 
maju pula Ilmu Kebatinan. lbnu 'Araby di Iahirkan di Andalusia dan . 
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mendalami Tasauf di Timur. S~hingga meskipun beliau s~rang .Shufi 
yang· besar, yang lebih mementingkan ·Zauq .dan Rasa, hila · ditililt 
karngannya, nampaklah dia seorang Failasqof yang mendalam. Sebab 
itu jika ahli-ahli penyelidik membicarakan Filsafat, . Ibnu 'Araby terus 
di•masukkan, seumpama Ghazalf juga. Dan jika mem,pelajari T~auf, 
Ibnu '.Ara~y-pun kembali ma5uk pula. 

WIHDATUL UL WUJUD 

lbuu 'Araby bolehlah di-hitung sampai di-puncak faham Wihdatul 
Wujud yang tumbuh di-dalam fikiran ahli-ahli Tasauf Islam. Dia telah 
menegakkan fahamnya dengan berdasarkan retiungan .fikir Filsafat dan 
zauq Tasauf. Meskipun karena takut ancaman orang awant, senanti
asll dia berjalan berbelit~belit sehingga lantaran kesanggupannya 
mencari dan memilih kata, dan kefasiha~nya , ' danl keahliannya 
menyusun karangan ·yang_ dapat menghanyutkan orang, hanya sedikit 
yang dapat mengetahui dasar pendiriannya. ·, 

Baginya Wujud (Yang Ada) itu hanya SATU. 
Wujudnya makhluk adalah 'ain . ujud~ya Khalik. Pada hakikatnya 
tidaklah ada farak (perbedaan) diantara ke-duanya. J{alau .dikatakan . 
berlainan dan berbeda ujud makhluk denglm ujud khalik, itu hanyalah 
lantaran pendeknya faham dan singkat akal dalam menc~pai 
mengetahui hakikat. Dalam Fptuhat dia pernah berkata :: "Subhana 
man khalaka ~ l Asyya-a wahuwa 'ainuha". (Amat sucilah Tuhan yang 
menjadikan segala sesuatu, l dan tlialah. 'ain sesuatu itu). 

XLII 

"Ya Khalika'l asy-ya~a fi liafsini 
· Anta lima t'akhluquhu jami'u 
Takhluqti rna Ia~ yantahi kaunubu 
Fika~Faanta'l khayyiqu'l wasi'u 
(Wahai Yang Menjadikari segala sesuatu padadirinya · 
Engkau, bagi apa yang 'Engkau j~dikan, ·mengumpuiican 
Engkau jadikan, barang yang tak berhenti adanya 
Paoa Engkau - Maka Engkaulah yang sempit dan Japang). 

Katanya pula, Wujud Alam adalah 'ain Wujud Allah. Allah itulah 
Hakikat Alam. Tidak ada di-sana perbedaan diantara Ujud yang 
Qadim yang digelari Khalik itu dengan Ujud yang baharu dan . yang 
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dinaniai makhluk. • T\dak ada perbedaan 'A bid dengan ,Ma'bud, 
bahkan "A bid dan Ma'bud adalah satu". Perbedaan itu banya ra:pa 
dan ragam dart haldkat yailg Esa. · Kadang~kadang menjelma sebagai 
adikara gagah perkasa, sebagai Fir'aun. Dan kadang~kadang menjclma 
sebagai orang mulia dan tinggi. Sebagai Nabi-Nabi; Kesegalaannya 
adalah dari 'ain . yang Satu. Hakikat ; Abid dan ujudnya dan 
ke-AKU-annya jua. Dan beliau syairkan : 

XLIII 

"Al-'Abdu rabbun, War-Rabbu 'abdtin 
Ya laita syi'ri man-il mukallaf 
In qulta 'abdun fazaaka Rabbun · 
Au qulta rabbun, annaa_yukallaf'. 

(Ham~a adalah Tuhan, dtln Tuhan adalah ha'mba 
Demi syu'urkti, siapakah yang mukallar? (36) 
Kalau engkau katakan Hamba, padahal dia Tuhan 
Atau engkau kata Tuhan, yang mana yang diperintah? 

Kalau sekiranya memang ar tara Khalik dan Makhluk itu satu · 
wujudnya, mengapa kelihatan Dua? .Ibnti 'Araby menjawab : 
"Sebabnya ialah karena Insan tidak memandangnya dari wajah yang 
Satu. Mereka memandang kepada ke~duanya dengan · pandangan, 
bahwa Wajah Pertama ialah Haqq dan wajah yang ke-dua ialah Khalik 
(37). Tetapi kalau . dipandapg dalam 'ain yang satu dan wajah yang 
satu, atau dia adalah ·wajah yang dua dari pada hakikat yang satu~ 
tentulah manusia akan memperdekat Hakikat Zat Yang Esa, yang 
tiada berbilang dan tidak berpisah. 

Jadi Ibnu 'Araby telah menegakkan faham Serba Esa dan nrenolak 
faham Serba-Dua. · 
Segala sesuatu adalah atau hanyalah SATU. Tetapi dia merupa dalam 
bentuk yang berbagai-bagai atau berubah-ubah. Berhampir dengan 
faham Phitagoras dalam Dunia Filsafat, yang mengatakan ''jiwa segala 

· bilangan adalah Satu". 

v 

;\L-HAQIQAT UL MUHAMMADIY AH 

Tuhan Allah adalah s u at u dan S at u . Dialah Wujud Yang 
Mutlak. Maka Nl)'R (cahaya) Allah itu sebagian dari pada dirinya, 
Itulah dia Hakikat Muhammadiyah. ltulah kenyataan yang pertama 
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daJam Uluhiyah (38). Dari padanyalah terjadi . segala Alam dalam 
· setiap tingkatnya. Seumpama Alam Jabamt, Alam Malakut, Alwn 

Misal, Alam. AJsam dati Alam Arwah (39). Dia segenap kesempumaan 
ilmu dan amal, yang ternyata pada Nabi sejak Adam sampai 
Muhammad. Dan sampai kepada Wali-Wa1i dan segala tubuh "Insan 
Yang Kamil". 

Nur Muhammad atau Hakikat Muhammadiyah itu Qadim pula, 
sebab dia sebagian dari pada Ahadlyah. Sebagian dari Suatu dan Satu. 
Dia tetap ·ada, Hakikat Muhamatdiyah itulah yang memenuhi tubuh 
Adam dan tubuh Muhammad. Dan apabila Muhammad telah mati 
sebagai tubuh namun Nur Muhammad atau Hakikat Muhammadiyah 
itu tetaplah ada. Sebab dia sebagian dari Tuhan. Jadi : Allah, Adam, 
Muhamad adalah satu. Dan Insan Kamil-pun adalah Allah, 
dan Adam juga pada hakikatnya. 

Demikianlah kumpulan faham ini kalau hendak kita populerkan. 
Tetapi kalau kita selidiki ke-dalam kitab-kitab Ibnu 'Araby sendiri , 
hila kita hendak menangkap l{esimpulan itu, kita akan bertemu 
dengan berbagai-bagai "jalan keluar" yang telah disediakannya, yaitu 
kata··kata rumuz dan isyarat. 

VI 

KESATUAN AGAMA 

Dengan sendirinya ke-dua faham pertama tadi , yaitu Wlhdat ul 
Wqjud (Pantheisme, Kesatuan Segala) dan Hakikat Muhammadiyah, 
dengan sendirinya menimbrilkan faham Ke-satuan Agama . 

. Agama itu semuanya bagi Allah. Arif yang sejati memandang 
bahwasanya segala yang di-sembah. itu hakikatnya adalah perlambang _ 
dari pada yang sebenar di-sembah. Menyembah berhala atau yang lain, 
bahkan menhadapk2ln .muka kepada Ka'bah sendiripun, sama sekalai 
batal, kalau itu yang di-sembah. Sebab semuanya itu hanyalah 
perlambang. Sebaliknya, walaupun apa yang dijadikan perlambang, 
baik api, atau berhala, atau patung, atau Ka'bah, atau tidak ada 
apa-apa, asal tetap kepada Allah sendiri, itulah dia agama. lbadat 
yang san ialah hila dipandang bahwa segala "bentuk, segala rupa, 
segala yang nampak, dan segala apa saja, sebagai kenyataan- dari 
Hakikat Yang Esa: . 

Sebagai orang Islam dia mengerjakan amalan Islam. Karena 
menuruti Ijma' Ulama dia mengakui bahwa Kiblat ialah Ka'bah. 
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Tetapi dalam fahamnya sendiri menghadap Kiblat bukanlah syarat Sah 
Sembahyang. * ) · 

Fahamnya tentang ke-satuan agama tersusun dalam satu gubahan" 
nya yang amat indah : 

XLIV 

"La qad kuntu qabla yaumi unkiru sahibi 
)za lam yakun dini lidinihi daani 
Fa qad shara qalbi qabilan kulla shuratin 
Famar'aa li ghazianin wa dairun 1i riJhbani 
W a baitun li autsanin wa Ka'batu thaifin 
Wa alwahu Taiiratin wa mash-hafu Qur'ani 
Adinu bi dinil hubbi anna tawa.ijahat 
Rakilibuhu fal hubbu dini wa imani" 

(Dahulu saya tak suka pada temanku "" 
Kalau agamaku tidak berdekat dengan agamanya 
Sekarang hatiku telah menerima akan segala bentuk 
Padang pengembalaan kijang, biara tempat rahib bertekun 
Rumah berhahr, Ka'bah tenpat orang Thawaf 
Luh tempat Taurat tertulis, Mashhaf tempat Qur'an terlukis 
Aku memeluk agama CINT A, kemanapun hadap· tujuan 
Kendaraanku : · 
Cinta adalah Agamaku dan Imanku. 

Jadi agama itu semuanya, walaupun beragam, bagai namanya 
tujuan atau isinya hanya satu. Tidaklah patut ada perselisihan diantara 
satu dengan yang lain. Hendaklah orang mengatahui Sirr atau rahasia 
dari agama itu. 

Faham ke-Satuan Agama ini amat besar pengarubnya. Jika dahulu 
oleh Al·Hallaj hanya sebagian pancaran perasaan, bagi Ibnu 'Araby 
adalah satu Filsafat pandangan hidup. Orang-orang yang mempercayai 
dan penuh Iman dalam a:gamanya, dengan sendirinya harus timbul 
rasa ke-Satuan Agama itu dalam hatinya. Karena bila di-kupas 
nama"nama yang Iahir, sebagai Zat, Sifat dan Afaal yang disebut oleh 
orang !shim, maka itu jugalah hakikat dari Oknum Yang Tiga dalam 
Nashrani, Sang Bapa, Sang Putra dan · Ruhul Kudus. Itulah pula 

•).' Dr. Zaki Mubarrak : "Tasauf Islam". 
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Hakiht dari nama Brahmana, Shiwa dan Wishnu dalam agama Hindu . 
dan lain-lain. ' . -

. Sedemikian sekira-kira keringkasan atau kupasan mudah dari 
dasar kepercayaan Per5atuan Agama menurut Ibnu 'Araby itu. Maka 

, s~ngatlah · besar keadaan pedirian ini dalam hati Maharaja Akbar 
Khan di . Delhi lndustan di A bad ke-Tujuh Bel as. Sehingga beliau 
mencp1>a membentuk satu "gabungan" ke-agamaan. dengan nama 
"Dinul Uahy" (Agama ke-Tuhanan), sehingga di-dalam istana Baginda 
bekumpul pendeta Keristen, pandit Hindu dan Ulama . Islam. Tetapi 
oleh karena "pembentuk" agama karena Filosofie, dan penciptanya 

· .bl.llcan !:'{abi, hanya karena dorongan rasa saja, . maka samalah nasibnya 
dengan: pe.-cobaan-percobaan sebelum itu dan sesudah itu. 
Panas,:.dan hangat seketika penganjumya masih hidup, redup dan 
padam.' aetelah penganjurnya wafat. 

:D~ persatuan agama juga yang dianjurkan, menurut Filsafat Ib
nu . 'Araby itd oleh Nyonya Balavatsky dan Annie Bessant. Dengan 
piendirikan getakan · Theosofie. Cita-cita hendak membuat Theosofie 

· sebagai · himpunan sari ajara~ · segala · agama, kemudiannya setelah 
berjalan, tehlh terbatas menjadi kecil sekali. Dan agama seluruhnya 

· berjalan. lebih kokoh dari 5ebelum dia di-atur dt:mikian rupa. 
· Pada hemat kita, apabila agama telah di-iringkan oleh keluasan 

) 

perlgetahtian ·dan di-hindarkan segala selubung fattatik dan taklid, lalu 
kembali ··kepada kemurnian fitra}l insani, dengan sendirinya akan 
timbulah kesatuan inti.-sari Agama, walaupun temp~tt manusia teg!lk 
,; . 'J . . . I . 1tu ~oer a1n• am. . . 

Dan-dengan mempelajari Tasauf-Filsafat Ibnu 'Araby, mudahlah 
bagi •kita untuk mempelajari perkembangan Tasauf, atau mistik, yang 
timbul di ··Indonesia ·di-dalam penghabisan ~bad ke--Enam Betas di 
5umatra; ·Aceb ··(Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani) .dan di 
Jawa (Siti Jenar). 

VII 

_SA~BUTAN ULAMA 

. . Tantangan. terbadap kaum Shufi yang telah sangat hebat dari 
ka:um.-Fiqhi '(F:uqahaa) di-akhir A bad ke-tiga~ sehingga menimbulkan 
hokum,: bunuh te_rhadap AI-Hallaj, dengan timbulnya fahan Ibnu 
.~A;raby . ini · telah "bangkit · kembali dengan amat hebatnya. Kalau · 

_: Sekitanya · terhadap · Al-Hallaj niasih ada' yang dapat memaaflcan, 
· karena· cetus~c~usan perkataannya · dipandang sebagai perkataan orang 
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dimabuk cinta saja, maka terhadap Ibnu 'Araby yang dipand·ang seo
rang yang lebih besar, berilmu, berfilsafat dan pertasauf, kaum Fiqhi 
tidak dapat ~embiarkan begitu saja. Di Mesir nyaris dia di-bunuh. 
Beberapa orang Ulama besar ahli Fiqhi dan ahli Tasauf yang berdasar 
Sunnah telah memukul lbnu 'Araby dengan fatwa-fatwa yang hebat. 
Penentangnya bukanlah sembarang-barang Ulama pula. Diantaranya 
ialah lbnu Taimiyah, Ulama Mazhab Hambali yang sangat terkenal, 
dan .inuridnya yang besar pula, lbnu Qayi~ Al-Jauziyah. 

· lbnu Khuldun (wafat 808 H. - 1410 M.), ahli tarikh dan ahli 
kupasan Ilmu Masyarakat yang terkenal pun adalah salah seorang 
flensyarah Sahib Bukhary dan pemuka Mazhab Syafi'ie di Mesil- (wafat 
852 H. - 1454 M.). Demikian juga Ir~bahim Al-Biqa!iy (wafat 858 H. -
1460 M.). Al-Biqa'iy istim:.ewa telah mengarang dua buah buku : 
1. " Tanblh ul Ghaby, 'Ala tak8rl lbni ' 'Araby. (Peringatan bagi orang 
yang bebaJ, atas mengkafirkan lbnu 'Araby). 
2. ~ Tahzlr 'ul Ubbad, min~ 'btad, bl-bld'atll lttlhad. 
(Peringatan b~gi hamba Allah, dari ahli~ahli durhaka, tentang 
bid'ahnya Ittihad). Sarna sekali menentang dengan segala kekuatan 
alasan atas segala pend irian lbnu 'Araby. 
. Tetapi sung_guhpun banyak yang menentang dengan sendirinya 

tidak pula kurang yang mempertahankan. Dan yang mempertahankan 
itupun buka ·pula orang kecil-kecil. Diantaranya ialah Majd el- Din 
(Majdud Din) . Al-Firuzabadi, dan Quthbu el Din (Quthbud Din 
Al-Humawiy, dan Salah el Din (Salahud Din) Al-Shafadi, dan Syihab 
el Din (Syhabud Din) 'Umar AI-Suhrawardi (bukan Suhrawardi 
pembangun Hikmat ul Israq) dan Fakhrul Din Af-Razi, dan Jalalul 

. Din :AJ•Suyuthi {pengarang Tafsir yang masyhur). Suyuthi mengarang 
sebuah ·' kitab mempertahankan Ibnu 'Araby, pembala5 karang 
A!-Biqa'iy, yaitu Tanblh ul Ghaby, 8 tabrl-ati lbnu 'Araby. Dan Abdur 
Razzak Al-Qasyani dan 'Abdul Ghani A-1-Nablusi. 

Pada umumnya, baik ;yang menentangnya atau yang memper
tahankannya, adalah di-dalam riwayat hidup masing-masing orang 
yang menyukai akan Tasauf juga. Y aitu berpegang kepada Ta.~auf 
rang dalam lingkarim Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. 

Maka· dapatlah kita simpulkan, bahwasannya puncak kenaikan 
Tasaufdi-<falam fikiran Filsafat, dan yang. dengan tidak ragu-ragu lagi 
menegakkan faham Wihdat ul . Wujud, telah dibangun oleh Ibnu 
!Araby .. Walaupun pada kemudian harinya, . bukan sedikit yang 
menentangnya, tetapi pengaruh ajaran lbnu 'Araby telah di-pegang 
tegu~,. bailt .detigan cara terang, dan kebanyakannya -dengan cara 
'~dim:rt-dia:m'' ' . oleh pemuka-pemuka . Tasauf yang di-belakangnya. 
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Pendirian lbnu 'Araby telah .bertemu di-dalam Tasauf di Persia, yang 
di-tegakkan oleh Jalalud Din Rumi. T!!lah bertemu di-dalam syair-syair 
Ibnu Faridh, dan telah berjumpa dalam surat-surat Ibnu Sabi'in yang 
di-kirimnya kepada Frederick Agung Raja Pruisen. Dan telah mengisi 
akan Zawiyah, _ tern pat ahli-ahli Tharikat membangun wirid dan 
suluknya. Dan pendirian lbnu 'Araby juga yang di-perteguh, atau 
di-bahas, diperpanjang atau ditambah rumuz dan isyaratnya oleh 
Abdul Karim AI-Jaily di-dalam kitabnya "Insan Kamil". Sehingga 
ikhtisar dan usaha Ghazali mempertemukan ke.mbali diantara Tasauf 
dengan Fiqhi, dengan garis Sunnah dan kadang-kadang memakai 
Filsafat Qur'an telah mendapat tantangan atau lawan yang hebat dari 
Tasauf Ibnu 'Araby dengan Wihdatul Wujudnya itu. 

VIII 
'---

'UMAR IBN AL-FARIDH 

Di penghujung Abad ke-Enam (576 H. - 1181 M.), timbul di · 
Mesir seorang Shufi yang lain pula, yaitu 'Umar ibn Al-Faridh. Dia 
berasal dari Homat (Tanah Syam) dan orang tuanya piridah ke Mesir. 
Maka di Mesirlah dia Iahir, hidup dan wafat pada penggal pertama 
dari abad ke Tujuh (632 H. - 1233 M.) 

Perhatiannya amat tertarik kepada Hidup Kerohanian dan Tasauf. • 
Lima betas tahun Iamanya dia mengembara di tanah Hejaz,_ untuk 
merenungi dan meresapi kehidupan di sekeliling Tanah Mekkah. 
Pengem!Jaraan 15 tahun itu amat besar kesannya di dalam membentuk 
jiwanya. 

Garis-garis yang ditentukan di dalam Suluk dan Thariqat kaum 
Shufi dipegangnya teguh. Dan kemudianriya lbnul Faridh telah 
tumbuh sebagai seorang' Pujangga. Penyair Tasauf yang amat besar. 
Dia terkenal dalam keistimewaannya mengubah sya'ir, Percintaan 
kepada Tuhan. Syair "yang penuh· berisi, bernilai dan tinggi dalam 
Iapaugan kecintaan kepada Tuhan. Dorongan rasa keindahan dalam 
ji:wa (aestetic) yang sejati. Samasekali adalah kesan,gsian Haqq yang 
mutlak dan jujur, timbul dari kebersihan jiwa, dan. terang jernihnya 
penglihatan mata Rohani. Seluruh sanubarinya telah ditawan · oleh 
cinta, dia telah, karam tenggelam dalam lautan percintaan. Tidak ada 
lagi yang dipedulikannya, tidak ada lagi yang diacuhkannya, hanyalah 
kecintaannya semata-mata. Dia telah rela ,hangus, laksana hangusnya 
rama-rama dan lelatu karena mengejar pelita nyala ditengah malam, di 
musim hujan. Dia mencari cahaya, dia rela jatuh tersungkur karena 
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ha"gatnya ca~aya a pi itu. Dia hendah "Ittishal" (berhubungan rapat). 
Dan tidak puas dengan begitu saj~. diapun hendak "Ittihad", bersatu 
dengan kecintaan. Syair-syair lbnu Faridh penuh · berisi kecintaan. 
Kalau hendak mengenal .syair perc~ntaan sejati, tuan belum akan 
be~jumpa, kal'au belum Jnembaca syair Ibnu Faridh. Panjang Iebar 
Nickolson meilgupas syair-syair lbnul Faridh itu dan perbandingannya 
de .. gan 'Hafiz. atau Rumi~ 

' . ' 

XLV 

"Kullu man fi himaaka yahwaka; lakin · 
Ana wahdi bikulli 01an. · fi himaaka." 

(Semua orang yang di bawah lindungan-Mu, mencintai-Mu. 
Tetapi ·saya ·sendiri hanya yang ada dalani seth1p lindungan-Mu) . 

. I 

Artinya : Setiap orang mencintai Engkau. Setiap orang! Tetapi 
kedntaan setiap orang itu, terlingkup semuanya dalam cintaku. Aku 
penuhi semua. 

"Yahsyurul 'Asyiquna takhta liwa-i 
Wa jami'ul ,malahi takhta liwaka''. 

(Sekalian orang yang asyik berkumpul di bawah benderaku dan 
sekalian pelajar berkumpul di bawah bendera-Mu). 

Dan katanya pula : 

XLVI 

"Nasakhtu bi-hubbi ayatal 'isyqi min qabli 
Fa ahlul hawa jundi, wa hukmi 'alai kulli 
Wa kullu fata' yahwa fa inni imamuhu 
Wa inni l,)ariun miri fatan sami'ul 'azali 
Wa li fil-hawa 'ilmun tajallu shifatuhu 
Waman lam yutaqqih-hul hawa fahuwa fi jablin". 

(Dengan cintaku· telah ku-hapuskan ayat percintaan orang yang 
sebelumku. 
Segala orang yang bercinta adalah tenteraku. 
Da1;1 akulah yang menghukum atas semua 

· Segala 'rang muda yang di-mabuk cinta; Sayalah lmamnya 
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Saya lepas dari 'rang muda yang mendengar tapi bingung 
Dalam hal cinta, saya mempunyai pengetahuan yang amat tinggi 
nilai sifatnya. . / 
Orang yang tidak diberi pengertian oleh cinta, · adalah orang yang 
sangat jahil). 

Dan katanya pula : 

XLVII 

"Qui lil-lazina taqaddamu qabli waman ba'di waman adh-ha · 
li asyjani yara 
"Anni khuzu wabi-aqtadau ·wali asma'u 
W atahaddastu bi-shababati baina'l wara". 

(Katakanlah kepada orang-orang yang sebelum dan orang yang 
sesudahku, dan orang yang menyaksikan sendiri akan cintaku,~ 

Dari padakulah ambit, dan kepadakulah mencontoh, . 
dan darikulah dengarkan 
Bicarakanlah rindu-dendamku dalam kaJangan, orang ramat)~ 

Cintanya telah berpadu kepada pucuk-pucuk segala keindahan. 
Kepada pencipta dari segala yang indah. Kepada yang senantiasa 
bergerak dalam sanubari, yang. nampak bekasnya dalam alam. 
Terasalah olehnya bahwa Dia-pun jauh, tetapi Dia dekat. Kian lama 
kian jauhlah dia, sampai kita sendiri yang menjauhkan diri dari pada
Nya. dan dekatlah dia, sampai tidak ada antaranya lagi dengan kita, 
apabila kita senantiasa berusaha mendekatinya. Itulah ke-indahan 
Mutlak, puncaknya segala angka kehidupan, kesenian, dan himpunan 
dari segala keindahan kat a. · Ban yak kesulitan yang telah ditempuhnya 
di dalain mencari atau menuju kecintaan itu, banyak penderitaannya, 
tetapi dengan segenap rela hati dia menerima. Sampai tercapailah 
olehnya rasa persatu'-paduan itu. Bahkan dari ilmu, bukan dari 
Filsafat. sebagai yang direncanakan Suhrawardi dan dikuatkan oleh 
lbnu 'Araby. Melainkan darl rua ell atas rua. 

Syair-syair lbnul Faridh terutama syairnya yang betujung buruf 
taa yang besar itu (Taaiyat ul Kubra), telah menimbulkan inspirasi 
bagi berpuluh dan beratus penyair lain, sehingga sesudah abad 
ke-Enam dan ke-Tujuh itu banyak kita bertemu syair-syair Shufiyah, 
yang dalam membacanya dapat kita kesankan bahwa penyair itu 
terpengaruh oleh Ibnul Faridh. Syair kecintaan kepada Tuhan dari 
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. 
Ibunul Faridh itu, telah menim~ulkan pula inspirasi bagi · penyair 
untuk mengarang gubahan pujian dan · alamat · cinta kepada Nabi 
Muhammad · s.a.w. sebagai Burdah (Bushairi) dan lain-lain. Sehingga 
akhirnya syair pujian kepada Nabi Muhammad itu sudah menjadi satu 
cabang yang tidak boleh dikesampingkan begitu· saja di dalam 
mempelajari pertumbuhan Tasauf. 

Dr. Muhammad Mustafa Helml, Maha Guru Filsafat di dalam 
Universitas Fuad I di Mesir. telah menyusun sebuah buku bernama 
"Ibnul Faridh dan Cinta Ke-Tuhanan". · 

IX 

IBNU'L SABI'IN 
' 

Seorang ahli Shufi yang terkenal dalam faham Wihdatul Wujud 
dan mencampurkan Tasauf dengan Filsafat itu ialah Quthbud l)ln 
Muhammad Abdul Haqq lbnu's Sabi'ln. Diapun sebagai lbnu 'Araby 
juga, yaitu dilahirkan di Marcia (Andalusia) pada tahun 6.13 H. 
(1215 M.) . Mulanya dia seorang Fiqhi, kemudian tertarik pula 
mendalami Tsauf, sampai menjadi salah seorang Imamnya dan 
mengeluarkan pendapatnya sendiri tentangnya. · Dia .mengembara di 
negeri-negeri Ishtm sebelah Bar at. Setelah itu diapun pergi · mengerja
kim Haji dan .mengembara pula di negeri-negeri sebelah Timur dan 
akhirnya berdiam di Mekkah, sampai wafatnya dalam usia 54 tahun . 

Tasaufnya menyerupai juga akan jalan Tasauf Suhrawardi dan 
lbnu 'Araby', gabungan diantara Filsafat dan Tasauf. Sehingga boleh 
dikatakan bahwa dia seorang Faillasoof. Dia mempunyai pertimbangan 
sendiri dan pandangan sendiri tentang Filsafat Ibnu Sina, AI-Farabi 
dan lain-lain. Kehidupan dan buah fikiran · Ibnul Sabi'in kian lama 
kian dipelajari oleh ahli-ahli Barat, dan pada masa akhii ini telah 
bertemu surat-suratnya yang diki~imkan kepada Frederick II Raja 
Pruisen yang meninggal di tahun 1250 Miladiyah, yaitu Raja yang 
sangat terkenal besar perhatiannya kepada ilmu-ilmu dan Filsafat
Filsafat Arab. Amari Orientalist bangsa ltali di tahun 1853 M. telah 
dapa:t mengumpulkan surat-surat it~ dengan nama "Surat-surat dari 
Secilia". Dan 20 tahun sesudah · itu Orientalist Mahren bangsa 
Denemarken telah menyelidiki dan membahas isi surat-surat itu. (*) 

Filsafatnya, di samping Tasauf telah menarik hati Frederick II 
buat bertanya kepada beliati tentang empat soal, yaitu tentang Alam 

(*) Madkour, "Filsafat Islam" . 

154 

Gudeg Bukoe



Qadim, tentang Pembicaraan yang Sepuluh, tentang Metafisika dan 
tentang Jiwa. Segala pertanyaan Baginda telah dijawabnya dan terlu
kislah segala Filsafat dan Tasaufnya dalam surat-surat itu. 

Menurut Ibnul Sabi'in, Allah adalah sumber segala akal yang 
mengatur Alam ini, yang terbit dari padanya karena semata-mata 
limpahan (faidah) dan "In'aa~" (anugerah). Puncak segala akal ialah 
AI-Aqlul Fa'al (Akal pembuat) dan dialah mengatur bumi dan 'segala 
yang ada dalam bentuknya yang tetap. Dan dialah mashdar (tempat 
timbul) jiwa Insani. Oleh karena jiwa-jiwa manusia itu tibbul dari 
pada Akal Pembuat itu, maka jiwa-jiwa itu senantiasa ingin hendak 
kern bali · kepadanya. Apabila man1;1sia telah menyediakan dirinya 
untuk belajar dan _merep.ung dan tidak ' puas-pua&nya menyelidiki, 
akan berobah bahagialah dia dengan Ma'rifat tul Kamllat (Penge
tahuan yang sempurna) dan Haldkat MIQiarradat (Hakikat Semata
mata) sampai tercapai pertemuan dengan Al-Aqalul Fa'al itu. 

Permulaan dan kesudah;m Ujud adalah Allah. Diantaranya tidak 
ada apa-apa lagi, walaupun Adam (ttdak ada). Dia jadi dengan 
sendirinya dan tidak berkehendak kepada pencipta lain buat mencipta
kan dirinya. Karena kalau demikian timbullah bertall-tall berUngkar
Ungkar yang tlada putus; Kainat [segala yang ada] yang lain adalah 
Mazhar (kenyataan dari pada-Nya, Ada-Nya, dari pada ilmunya dan 
iradatnya, dan dari padanyalah Hayat seluruhnya dan Ujud seluruh
nya. Ujud Alam itu adalah 'Ardhi (mendatang)-(40). Sebab itu yang 
ada itu hanya satu pada hakikatnya, bahkan Dialah Ujud Semesta. 
Kainat yang nampak; ini hanyalah Ujud Majazi (41) belaka, bukan 
Hakiki). 

Jadi, kembali fahamnya kepada Wlhdatul Wujud juga. 
Mazhabnya ten tang Hubbui Illahy pun menurut, aliran Rabi' atul 

Adawiyah. Beramal bukanlah karena mengharapkan upah surga dan 
· meninggalkan dosa bukan takut pad a neraka, melainkan karena cinta 
pada Allah, . yang tetap ada dalam diri. 

Sebagai juga ahli Shufi yang lain, yang timbul dalam abad 
ke-Enam dan ke-Tujuh Islami, atau abad ke-Duabelas Masehi, 
Filsafat asing telah mempengaruhi banyak sekali kepada fikiran Ibnul 
Sabi'in dan Shufi-Shufi yang lain. Tasauf tidak lagi semata-mat'a 
dikembalikan kepada sumbernya yang asli, yaitu contoh yang terbaring 
di dalam kehidupan Muhammad dan Nash yang nyata dan terang 
dalam- Quran. · 

Hari yang akhir dihabiskan di Mekkah. Dia berkata 'terlalu bebas 
merdeka, sehingga senantiasa menyinggurig perasaan orang yang teguh 
memegang Sunnah. Ketika orang Thawaf keliling Ka'bah, dia pernah 
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mengatakan bahwa orang itu "laksana ~eledai berputar-putar sekeli
ling kilangan", dan pemah berkata lebih .berani aari itu. Pert)ah dia 
berkata : "Mengapa Muhammad anak Aminah mempersempit alam 
yang seluas itu dengan perkataannya : "Tidak ada . Nabi sesudahku 
lagi". (**) 

lbnu Daqlq Al-'ld. Ulama besar Syafi'ie yang terkenal pernah 
berkata tentang dia : "Saya dududk bersama dia pada suatu hari, 
ketika matahari naik. Dia memperkatakan beberapa soal. Setiap butir 
kalimatnya saya fahami, tetapi setelah butir kalimat itu tersusun 
menjadi kala-kata, saya tak faham lagi". ' 

Kabarnya konon, kematiannya adalah sangat 'menyedihkan. Ada 
orang yang berkata bahwa dia mati membunuh diri, sebab terlalu 
keras ejekan dan penghinaan dari . ahli-ahli Fiqhi dan Sunnah. Kata 
setengah orang pula, dia binasa laksana kebinasaan Spbtoza, Failasoof 
Yahudi Belanda itu, karena masyarakat membencinya, sehingga 
ditimpa lapar. 

X 

PERTUMBUHAN THARIQAT-THARIQAT 
DI ABAD KE-ENAM DAN KE-TUJUH. 

Di samping pertumbuhan fikiran-fikiran mendalam dari lbt;lU 
'Araby, lbnu Sabi'in Jalaluddin Rumi, Ibnu AI-Faridh dan lain-lain 
itu, maka pertumbuhan Thariqat. fhariqat Suluk bukan pula kurang. 
Thariqat Suluk ialah laksana Pesantren kita sekarang ini. Dia satu . 
tempat tertentu dud ukiah murid menghadapi Gurunya. 

Guru itu diberi gelar "Syekh". Selain dari pada mempelajari 
syari'at-syari'at agama, yang dipentingkan sangat di dalamnya ialah 
dengan perantaraan guru mempelajari Wirid tertentu di dalam menuju 
Jalan Tuhan (Suluk). Thariqat-thariqat .itu berdiri sendiri; di bawah 
pimpinan Syehnya dan memakai nama dibangsakan kepada: Syehnya 

. itu. Yang sangat terkenal ialah Thariqat "Qadlrlyah", yang didirikan 
dan dibangsanya kepada Sayid Abdul Kadir Jailany d~ neger~ 
Bagdad. Beliau dilahirkan di tahun 470 H. (1255 M.) dan menmggal dt 
tahun 561 H. (1164 M.) . .Jadi b'erusia 90 tahun. Penganut Thariqat ini 
~mat banyak dan pengaruhnya amat besar sampai ke Marokko dan 
Tanah Hindustan. Thariqat Qadiriyah beredar sekeliling ibadat dan 
suluk deng<~.n tetap menyebut Zikir yang berhubungan dengan nama 
Allah. Dengan Kaifiat yang tertentu. 

(**) Ibnul Qayyim "Madarij us Salikin ·• . 
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·Kuburan beliau di tengah kota Bagdad, sampai sekarang masih 
sangat dihonnati dan 'dibesarkan orang. Dan dari mana-mana orang 
datang ziarah ke sana. 

Rlfa'lyah, di-bangsakan kepada Syekh Ahmad bin Abi'l Hassan 
Al-Rifl'i; Yang meninggal di tdhun 570 H, (1175 M.). Thariqat Rifa'iy 
termasuk satu thariqat yang besar pula pengaruh dan pengikutnya, 
dan pendirinya sendiri terhitung seorang luar biasa pula. Banyak 
pen~kutnya sampai $ekarang di negeri Mesir. Suatu didikan yang 
ganjil dalam thariqat ini, · ialah melatih muridnya tahan a pi, tahan 
di-lukai dan dabus (berjalan di at~s kaca) . dan mematukkan dirinya 
sendiri kepada -· ular berbisa. Apabila mereka tidak merasai lagi 
sakitnya dilukai, dipatuk -ular atau menelan kaca ~an berjalan di atas 
api itu, tandanya murid itu sudah ''Fanaa" betul-betul. Yang dari 
sebab sarigat Zikrunya k.epada Allah, tidaklah ada perasaannya lagi. 

··· ' Sahrawucllyah. Di-bang5akan kepada Syekh Abi Hafish Umar 
AI-Suhrawardi. Pengarang kitab "Awarif ul Ma' arif'. Beliau mening
gal'tahun 638 H~ .(1240 M..). (Bukan Suhrawardi yang mati di bunuh di 
-Zaman Salahud Din). · . 

Syulllyah~ Di-bangsakan kepada - Syekh Abi'l Hasan Ali - bin 
Abdullah bin Abdul Jabbar Al-Syaziliy, yang meninggal d·i tahun 655H. 
(l2S6 M~);, 

Ibnu 'Athaill•h Al-Iskandari berkata tentang Syekh Syaziliy ini 
demikian : "Quthub Zaman, pembawa bendera ahli a'jan. Hujjah 
kaumShufiyah, 'Alam ul Muhtadin, Zainal"Arifin, Ustaaz Al-Akabir, 
'Zain.Z&IJl·Rahasia, Sumber Cahaya, Quthub al Ghust bagi semua, Abul 
Hasan Ali AI-Syaziliy r.a." 

Pengikut Syekh ini sangat banyak dan murid yang menerima 
ijazah -dari padanya banya!F pula.. Diantaranya ialah Abu I Abbas 

· Ahmad AI-Marci, yang meninggal tahun 686 H. (1267 M.). Murid dari 
Syekh AI-Marci ini yang sangat terkenal pula ialah Syekh Tajud Din 
bin 'Athaillah Al-Iskandariy, pen~arang kitab "AI-Hikam" yang sang•t 

-masyhur dan banya( tersiar di tanah lt:tdonesia. Betiau meninggal di 
· Tahub 707 H. (1308 M.). , 

. _: · Di Persia timbul pula dalam Abad ke-Tujuh Thariqat "Maulawl
yah"{yang di-bangsakan kepada Maulana Jalaluddin Runii. Menurut 
bahasa orang Persia, murid itu diberi nama "Darwlsy". Dan ahli-ahli 

· Tasauf lebih terkenal dengan gelar "Flkk". Thariqat ini mengutama~ 
·tan· lagu dan tari di dalam mengerjakan Suluk dan Wiridnya, 
,nembaca dan menyanyikan nyanyian Tasauf-yang dalam, terut~ma isi 
kitab · "Matsnawi" karangan Jalaluddin sendiri. Pengikut Thariqat 

:~\dawiyah terkenal karena pendidikannya yang tinggi. 
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Di Mesir, tumbuh pula Thariqat "Badawlyah" di bangsakan 
kepada syekh Abil 'Abbas Ahmad Al-Badawi, yang meninggal di 
tahun 675 H. (1277 M.). 

XI 

TASAUF DAN FILSAFAT 

_ Dengan Tasauf, yang artinya ialah pembersihan batin, jelaslah 
oleh kita sekarang dari mana dasar tempatnya dan kemana tujuannya. 
Tujuannya dari bermula telah jelas yaitu mendekatkan diri kepada 
Khalik pencipta, ada setengahnya yang sampai berhubungan dan 
setengahnya yang mencapai perasaan bahwa dia · bersatu dengan Tuhan 
(Wihdat ul Wujud). Jalan-jalan yang dilaluinya ialah cinta asyik, 
rindu-dendam,menyelidiki kelemahan diri sendiri dan kebesaran Tu
han. Yang berjalan di dalam Tasauf ialah perasaan . . Fikiran adalah 
nomor dua . 

.sekarang tentu jelaslah perbedaan Tasauf itu dengan Filsafat. 
Sebab Filsafat berdasar kepada fikiran·, Filsafat penuh dengan tanda
tanya. Apa, bagaimana, dari mana dan apa sebab? Sedang Tasauf 
tidak bertanyaan. Maka orang yang tidak memasuki alam Tasauf, 
dengan sendirilnya tidaklah akan turut merasa apa yang mereka rasai. 
Bahkart bagi kaum · Tasauf, kuasa perasaan itu lebihlah tinggi dari 
_kuasa kata-kata. Mereka tidak tu11duk kepada susunan huruf dan 
bunyi suara. Bukankah kata-kata itu hanya dapat menunjukkan 
sebagian·saja dari pada ma'na yang dimaksudnya? 

Dengan Filsafat orang mengetahui. 
Maka menjadi tinggilah martabat Tasauf itu kalau sekiranya 

ahlinya berpengetahuan-, dan juga mempunya:i alat Filsafat, sebagai 
lbnu 'Araby dan Ghazali, Suhrawardi dan lain-lain. Dan menjadi 
barang kacau-balaulah ·Tasauf itu -kalau dapat oleh orang yang tidak 
ada 4asar ilmu sama sekali. Seketika kaum Muslimin masih 
berkembang fikirannya, maju Filsafatnya dan tinggi ilmu penget~huan
nya, cli za111an ke-Emasan ki,ta perdapat pulalah Tasauf yang bernialai 
tinggi. Demi setengah Dunia Islam menjadi Jatuh, karena jatuh 
kekuasaannya, merosot. turun pulalah Tasaufnya bersama dengan -
merosot Filsafatnya. 

·- Pad a suatu hari bertemulah Ahli Filsafat Islam yang besar 
Al-Syaikh Al-Rais Abu Ali Abnu Sina dengan seorang ahli Tasauf yang 
besar dan mashur pula di zamannya, yaitu Abu Sa'id. Lamalah ke
duanya berbicang dengan asyiknya. 

Demi setelah mereka berpisah, adalah orang yang bertan:ya 
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kepada Ibnu Sina, bagaimanakah kesan beliau tentang Abu Sa'id itu? 
Maka lbunu Sina menjawab : "Saya ketahui apa yang dia saksikan 
(rasakaii)" . 

. Dan orang bertanya pula kepada Abu Sa'id, bagaimana kesarinya 
tentang Ibnu Sina. Beliau menjawab : "Saya menyaksikan (merasakan) 
apa yang dia ketahui". 

Teringatlah saya ketika membaca ceritera ini . akan dua orang 
Kiyai di Indonesia yang banyak saya mendapat pelajaran dari pada 
mereka. Yaitu Almarhum Kiyai Haji Mas Mansur dengan Ahmad 
Rasyid Sutan Mansur. Yang pertama sangat luas ilmunya tentang 
ke-Islamaa dan yang kedua sangat dalam: Bilasaya mendengar K.H. 
Mas Mansur, saya senantiasa terkenang Omar Khayam, lbnu Sina dan 
Jamaluddin Afghany. Tetapi hila saya mendengar .Sutan Mansur, saya 
mendengar dia 'membicarakan soal-soal yang tid.ak saya bertemu di 
dalam kitab. Dan Iebih__banyak berbicara dari tuntunan Ilhatn. D'an 
hila ke-du~ Kiyai itu berjumpa, maka Sutan Mansur menyediakan 
notesnya mengutip Hikmat yang keluar dari mulut Kiyai Mas Mansur, 
dan kalau Sutan Mansur berbicara, Kiyai Mas Mansur memicingkan 
matimya meresapkan pembicaraan yang keluar dari 'muludnya. 

Sesungguhnya demikian adalah beberapa cabang ilmu yang sama
sama dimasuki oleh Tasauf dan Filsafat. Yaitu Ethika (Akhlak), 
Aestetika (Ke-indahan) , Ilmu Jiwa (Psykhologie), dan yang terutama 
ialah Metafisika (Yang Ghaib). Meskipun semua meneropong dari 
tempat tegaknya masing-masing. 

159 

Gudeg Bukoe



BA B IX 

TASAUF Dl TANAH PERSIA 

I 

Masuklah Agama Islam ke tanah Persia, dengan sendirinya telah 
berjasa memperkembangkan Kebudayaan, Kesenian dan Kesusasteraan 
bangsa Persia. Dan Tasauf telah turut berkembang, dan menjadi 
bahan dan -sendi yang tidak dapat dipisahkan lagi dari perkembangan 
seluruh Tasauf Islam. Boleh dikatakan bahwa sesudah bahasa Arab, 
bahasa Persialah yang terpenting dan besar pengaruhnya membentuk 
Tasauf dan Filsafat islamy dan pandangan Hidup mereka. 

Sejak Abad ke-tiga Hijriyah, telah tumbuhlah Pribadi ke-Persiaan 
dalam Islam. Mereka memakai dua bahasa untuk menyatakan fik~an. 
Pertama bahasa Arab, sebagai bahasa ke-Satuan seluruh Alam lslamy, 

-kedua bahasa Persia (Pahlevi). Pengaruh perkembangan Tasauf Persia 
amat besar ke Turkia, India dan Afganistan. Sampai sekarang, telah 
1.000 tahun lebih, kebudayaan Persia-Islamy masih hidup ,dengan 
suburnya. 

Persia (Iran) telah menimbulkan Ulama yang besar-besar sebagai 
Al-Ghazali. Menimbulkan Failasoof besar sebagai Ibnu Sina. Dan 
menimbulkan ahli bahasa Arab yang sangat berjasa· dalam· perkem
bangan ,bahasa ini, sebagai Slbawalbl. 

Dalam perkembangan Tasauf, Persia telah memberikan jasa yang 
utama. Boleh dikatakan bahwasanya air-tirta Tasauf belumlah akan 
memuaskan dahaga jiwa, kalau kita bel_um menyelami lubuk _Tasauf 
dari Persia. Dari sanalah timbul Shufi yang besar-besar, di samping 
Failasoof · besar. · Pujangga-pujangga Persia - lebih kay a dari pad a 
pujangga-pujangga Arab dalam hal memahamkan Islam. Sebab 
mereka dapat menguasai dua bahasa. Arab dan Persia. Orang-orang 
Barat yang sudi menyelidiki Kesusasteraan dan Tasauf Islam telah 
menjadi jembatan buat memperkenalkan Tasauf Islam Persia yang oleh 
orang Arab di zaman akhir tidak menjadi perhatian lagL 

Hubungan yang begitu rapat di zaman dahulu, nienjadi putus 
setelah Persia mengurung dirinya dan meresmikan · Syi'ah sebagai 
Mazhab Kerajaan. ·Sedang yang lain bermazbab Ahli Sunnah. 
Pengaruh -kesusasteraan dan Tasauf Persia amat besar dikalangan 
Muslim in Hindustan. Sebelum Akbar Khan Maharaja Mongol -di India 

· mendptakan bahasa Urdhu, bahasa Persialah bahasa resmi dalam 
istana. 
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Di tanah Indonesia sendiri, pengaruh Tasauf Persia lebih dahulu 
datang dari pada ,pengaruh Tasauf atau Sunnah dari Tanah Arab. 

Di zaman sekarang bahasa Persi telah dipelajari pada sekolah
sekolah tinggi di Mesir. Apatah lagi di Pakistan. 

Penyair Besar dan Failasoof Islam yang kenamaan di Abad ini, 
Sir Maulana Mohammad Iqbal, menulis syairnya dalam bahasa Urdhu 
dan Pen:i. 

Thariqat Naksyabandi, salah satu Thariqat Tasauf yang besar 
pengaruhnya di Indonesia ini berasal dari Persia. "Naksyabandi" itu 
adalah bahasa Persia. 

Peradaban Persia telah berjasa kepada Islam. Atau Islam telah 
berjasa melanjutkan kebudayaan bangsa Persia yarg telah tua itu. 
S~hingga oleh karena darah Persia adalah darah "Aria", maka di a bad 

ke-Sembilan Betas Amast Renan mencoba memecah-memecahkan ras 
(bangsa), mengatakan bahwasanya memang bangsa Aria berfikir lebih 
mendalam dan lanjut dari pada bangsa Smiet. Dicobanya memisahkan 
Persia dengan Arab. Seakan-akan beliau lupa bahwasanya pencipta 
Hukum Hamurabi di zaman Jahiliyah, bangsa Sumer, As)rur dan 
Babil, yang kesan be~asnya masih dapat dilihat dihari ini bukanlah 
bangsa Aria. Dan China (Tiongkok) yang telah menciptakan Lao Tze 
dan Kunfusius bukanlah Aria. 'Di abad ke-Dua Puluh irti banY,aklah 
sarjana yang telah membatalkan pendapat Ernest Renan itu. 

Memang ahli-ahli Fikir, penyair, Shufi, Faillisoof Islam, telah 
banyak timbul di Persia. Dalam ·buku ini kita tidak membicarakan 
Filsafat. Sebab itu tidaklah kita membicarakan Ibnu Sina, Omar 
Khayam dan lain-lain. Tidak pula membicarakan klesusasteraan. 
Sebab itu tidak membicar.akan Pfibadi Al-Firdausi dan , Sa'di,· dan 
Roudki dan lain-lain. Meskipun seluruh ahli Tasauf Persia itu 

. menyatakan rasa ke-Tasaufannya itu berupa syair. Dan syair-syair ahli 
pun tidak · kurang berisi rasa Tasauf. 

,, 
II 

ABU SA'ID 

Shufi yang besar ini, pen yair dan perenung. yang jarang tanding
annya, adalah orang yang pertama terkenal dalam Tasauf Persia. Dia 
sezaman qengan Pujangga Al-Flrdausl dan Failasoof lbnu Sina dan 
pernah bertukar fikiran dengan beliau ini. Rasa ke-Tasaufannya di 
tulisnya berupa syair "Robayat". (42) 
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Abu Sa'id bin Abu Khah', dilahirkat'l di Mahna dalam negeri 
Khorasan pada tahun 258 H. (827 M.) dan· meninggal tahun · 440 H. 
(1049 M.). 

· Tasaufnya sangat mendalam. Asyik dan Rindu-dendamnya kepada 
Tuhan terlukis amat indah dalam syair-syairnya '· 

"Wahai orang yang kepada Engkaulah aku bermohon 
Jiwaku 'adalah dalam tanganmu 
Aku mengha<lap hanya kepada Engkau semata 
Untuk kubanggakan di-hadapan majli~mu 
Sebab itu akan datang kepadamu dengan ,penuh pengharapan 
Kepada Engkaulah aku menyerahkan nasibku". 

Dan katanya pula dalam Robayatnya : 
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. "W ajahmtf ya kek,asih adalah laksana bula 
Sinarnya menerangi kegelapan Alam 
Keinginan ~endak menjumpai-Mu. tetap .ada dalam hatiku . 
Celaka aku! Jika Engkau bersama orang lain, 
Dan aku Kau tinggalkan seorang 
Tetapi jika Engkau hanya dengan aku seorang 
Seluruh anak Ad'ampun merasa celaka pula'. 

Syahid 

Orang ingin beroleh syahid dalam peperangan 
M~makah yang utama, dengan syahid karena kerinduan? 
Adakah mereka serupa di hari Kiamat? 
Yang pertania mati karena dibunuh musuhnya 
Yang kedua mat~ dalam pangkuan kekasihnya. 

In dab 

Segala perjalanan menuju engkau, \ adalah indah 
Segala wajah menentang wajah-Mu, adalah indah 
Segala mata menentang sinar-Mu, adalah indah 
Segala lisan mengulangi nama-Mu, adalah indah 

Asyik 

Seluruh tubuhku adalah derita 
Lantaran Engkau, mataku 'ntiasa berlinang air-mata 
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Fanaalah tubuhku; Hanyalah Engkau T~nggal Semesta 
Tak ada bekasku lagi! Apakah Rindu~Dendlunku -'ini · 
Jisi~ku telah fani! 'Asyikku terkiiqtpul ke dalah1nya: 
SiilJ.)a merindui-Mu lagi? · 
Sejak ku rasa , 
Dalam hatiku api cihta bernyala 
Terpandang syurga adalah satu nista 
Kalau syurga yang aku pandang Engkaupun hUang ' 
Bertukarlah syurga jadi neraka. . 

Ill ' 

AL-AN SHARI 

S~telah itu lahirlah di Huraat Syekh Abdullah AI-Anshari 396 -
481 Hijriyah (1066 - 1088 Miladiyah). Banyak karangan beHau 
mengenai Tasauf. Diantaranya ialah kis~ah kehidupan ahli-ahli Ta~auf 
yang dinamai "Thabaqat''. Keistimewaan belilm. ialah melukiskari 1 
do'a-do'a yang dari segi kesusasteraan dapat dipandang sebagai Prosa 
tertinggi. Diantaranya : · 

"Ilahy . 
Di hadapanku pepuhlah ranjau dan bahaya 
Jalan surutku telah gelap semata 
Bimbinglah tanganku Ya Tuhan! 
Tak ada'harapanku, hanyalah Kurnia dan Taufik-Mu jua. 
llahy 
Selendang-Mu menyelubungi kepala kami 
Rahasia-Mu menvelimuti hati kami 
Syi'ar-Mu memenuhi lidah kami 

Kalau aku memohon, yang kumohon hanyalah Ridha-Mu 
Kalau aku berkata; yang kuulang-ulang hanya pujian atas-Mu. 
Ilahy! "' ' 
Segala orang merasa kekuarangan,' 
karena mengharap barang di luar dirinya 
Dan aku sendiri merasa kekurangan, 
karena barang ya,ng.ada padaku 
Kurnia-Mu tiada berbatas. · 
Tiada lidah yang sanggup mengutarakan 
Seluruh pujian atas Engkau. 
Ilahy! 
Syurga sendiri tidaklah suatu tempat behagia; 
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kalau tidak dengan Engkaul 
Bagaimana akan tercapai kemerdekaan 
Dan bagaimana akan selamat penyeberangan, 
kalau . hati tidak berpeiita dengan cahaya, · cinta ~kan Engkau • 

. Ilahy! · 
Kumiai aku mata, yang tidak melihat akan suatu jua selain · 
Engkau 
Anugerahi aku hati, yang tidak memilih kecuali taqwa kepada 
Engkau. 
Ilahy! 
Kalau datang pertanyaan-Mu, tiadalah lidahku kuasa menjawab 
Jika ditegakkal). mizan-Mu · · 
Tidaklah ada barang padaku, . yang pantas buat ditimbang 
Dan kalau Engkau lakukan pembakaran, · 
tiadalah tubuh lemah ini sanggup menderita 
Kami miskin tidak apa-apa, 
Orang lain membawa hiasan, yaitu tha'at kepada Engkau 
Tha'at itupun tak ada pada kami 
Kami ini miskin, Ya Tu})anku 
Kami ini fakir! Kemiskinan dan kefakiran 
Inilah hanya yang kami bawa kehadapan-Mu 
Tentu tidak akan Kau tolak. 
Ilahy! 
Engkau ada di hadapanku! 
Apakah lagi yang mesti kumohonkan? 
Aku tak lepas dari tukik pandang"::Mu; 
Apakah lagi yang mesti ku katakan? · 
.Ilahy! 
Segala Insan ingin hendak melihat Engkau 
Tetapi hamba-Mu ingin supaya Engkau lihat dia. 
Ilahy! 
Bagi Engkaulah dan dari Engkaulah segala ke-Indahan 
Yang lain buruk semua. Dan Zahid sejati memberi syurga 
Dengan taqwa kepada Engkau. 
Ilahy! 
Malam perpisahan adalah · gelap dan menakutkan, tetapi hatiku, 
yakin bahwa fajar perjumpaan telah dekat datang memancar. 
Ilahy! · 
Engkau yang meletakkan di atas harfbaan Adam akan mutiara 
kesucian 
Engkau yang menyerakkan tanah kehinaan kepada Iblis 
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Karena adab-susila atas Engkau. 
Kami katakan kamilah yang salah, bukan Engkau 
Padahal Engkaulah yang mentakdirkan itu semu;;tnya untuk ujian. 
llahy! 
Pada-Mu-Iah apinya perpisahan _ 
Mengapa akan Engkau -biarkan jahanam menibakar diri-Ku?. 

IV 

SIN A I 

· Setelah itu datanglah Majduddln Sinal AI-Ghaznawy (meninggal, 
pada tahun 545 H. (1151 M.). 

Tasaufnya banyak ditulisnya berupa susunan syair "Masnawi" 
(43), di dalam liukunya yang bernama "Hadiqatul Hadaiq" · (Taman 
Kebenaran). Yang disusunnya pada tahun 525 H. (1221 M.). 

Setengah dari pad a perkataan beliau tentang 'hakikaf Tasauf : 

"Aku cabut kern bali segala perkata'an yang telah pernah 
kukatakan, sebab .sudahlah nyata olehku bahwasanya segala perkataail 
tidaklah cukup untuk menyatakan apa yang terasa, dan yang terasa 
tidaklah cukup dikeluarkan oleh perkataan". 

(Lafaz tidaklah mencukupi ma'na, dan ma'na tidak mencukupi 
Iafaz). . ' . -

ltulah puncak rasa yang meliputi hati seorang Shufi. Kalimat dan 
kata. bukanlah wakil dari perasaan (ma'na)? Bukankah kalimat it1,1 

. . berubah-rubah kekuasaannya? Dan bukanlah tidak seluruh yang terasa 
itu dapat dikeluarkan oleh kata-kata? 

--Keinginan para~insani hendak meningkat Iebih tinggi.. Sinai insaf. 
dan memberi peringatan bahwasanya pendakian itu amatlah susahnya, 
'banyak unak-durinya. Beliau berkata : . 

"Sakit agama adalah sakit yang ganjil. Setiap terasa sakitku 
Iantaran dia, samalah nasibku den gab Jilin terbakar. 
Dipotong dulu sumbunya, baru dia bertambah menyala 
Betapakah akan sampai manusia kepada tujuannya dalam 
Perjalanan sulit irii, kalau hanya dengan kata dan dengan Iidah? 
Mesti menderita, mesti sakit. Baru terasa indahnya dan Iezatnya. 
Dan mesti berani. 
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Abad· bertukar; kan~k-kanak dengan lemah-lembut thabi'atriya, 
telah menjadi orang yang berakal dan sempurna dewasa, 
atau menjadi orang utama dan fasih lidah 
Tahun berganti tahun. · 
Dan batu-batu keras disepu'h dengan cahaya matahari. 
Agar kelak dia sanggup menjadi permata Badakhsyan (*) .atau 
Aktk dari Yaman. 
Bulan bersilih bulan; Maka bulu kambing dipadang pengemba-
laan, ' 
akhir kelaknya dibolehkan menjadi sepotong kain selimut 
Dari seorang Shufi, atau alat duduk kendaraan keledai. 
Minggu bersilih minggu. 1\gar supaya sepotong kapas dari'air dan 
tanah, menjadi hiasan seorang yang cantik, 
atal,l jadi kafan membungkus syahid. 
Hari berganti hari, menunggu dan menunggu lagi. 
Sehingga .setetes air hujan terkurung dikulit lokan, 
menjelma jadi niutiara di laut Adan. 
Sebap itu, dalam· jalan sejauh. ini, hanyalah kejujuran, 
Keikhlasan dan ketetapan hati (istiqqmah) dan usia patfjang, 

1yang akan dapat menjelma· Wali.ullah semacam Uais; · 
Pembela Kebenaran. 
Jalari .yang lurus teguh menuju Tauhid. hanya satu . 
dan qiblatnya hanya safu, tidak dua. Pilihlah! 
"A tau Ridha Kekasih . a tau Hawa-na:fsu!" 

Dalam kata~kata . yang penuh Filsafat dan pengalaman batin itu 
dijelaskanlah bahwa perjalanan itu am at pahjang dan . am at sulit; 
Tetapi kiblat tidak boleh dtia dan tujuan tidak boleh bercabang. Beliau 
tidak menghitung bilimgan abad atau tahun, atau mi.lsim dan bulan 

-dan hari. Kemurnian langkah inenuju Ilahy tidaklah dipengaruhi c._h 
kala, waktu dan. tet'npat. 

Sulitnya beliau akui. Tetapi akan tidakl~h dapat dikatakan 
dengan mulut bagaimana sengsaranya para-insani kalau jalan itu dia 
tinggalkan, dan dia membelok ke tempat lain, karena pa.tah hati 
.melihat jauhnya yang akan ditempuh. Hawa-nafsu adalah perigancam 
dan penghambat yang sebesar-besarnya dalam perjalanan yang tidak 
mempunyai ukuran ruang dan waktu itu. Maka kata bdiau; halangan 
hawa nafsu itulah bagian yang terpenting; yang·menunjukkan mulianya 
tujuan dan tinggi nihiinya kehendak hati. Dengan tidak adanya 
hawa-nafsu, tidaklah kita mengenal akan nilai itu. 

(*) Badakhsyan suatu. tambang permata di Persia. 
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v 
AL-~ATHAR 

. ' 
. Ke-tiga ahli Tasauf yang besar tadi, telah .melapangkan j~lan buat 
kedatangan ~eorang Shufi yang sangat mendalam, penyair kecintaan 
kepada Tuhan dan . pengarang yang kaya dengan khayal. Itulah 
'F~d'!lddln AI-'Aththaar orang Naisabur, yang meninggal dipermuhian 
A bad ke-Tujuh Hijriyah. Dia digelari orang "Sauthus Salikin", artinya 
Cemetl orang-orang yang mengel:fakan suluk. Tidak kurang dari pada 
40 buah rangkaian 'syair karangan beliau, terdiri dari beribu bait, ada 
yang · p€mO.ek dari ada yang panjang. Diantaranya ialah '"Kitab 
Nasehat" (Bandinamah), dan sebuah kitab y3mg metidalam, bernama 
~·Percakapan Margasatwa". (Manthik uth-thair). Bukunya Percakapan · 
Margasatwa itulah yang . telah mencapai dengan Khaliknya, dalam 
penjelasan yang sangat .indah dan mendalam. • .· 

Tersebut dalam buku ·itu, yang terdiri dari 4.600 bait syair berupa 
Matsnawi dengan bahar;ramal (44). Mula-nula sekali ialah . ucapan 
pujian kepada Tuban, .selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., dan 
sahabat-sahabat beliau. Semuanya meniakan tidak kuran.g dari 600 
bait. Se\elah itu barulah beliau mengkisahkan percakapan dari 
burung-burung di rimba, terdiri dari 40 Maqalat dan penutup . . lsi 
kissah burung-Qurung itu kita · rin~kaskan demikian : 

"Pada suatu hari berkumpullah burung-burung di- rimba mem
perkatakan nasib dan keadaannya. Mereka merasa kecew~ melihat 
kekacauan dalam masyarakat burung, tidak ada pemimpin dan 
penganjur. Padahal tidaklah ada suatu ummaf di bawah kolong Iangit 
yang tetatur · masyarakatnya kalau tidak · memp~nyai Raja. Lalu t 

bercapaklah burung pelatuk.(45) · 
Pelatuk : "Aku telah mengalami pertukaran h~ri dan masa, dan 

aku telah mengenal kebiasaan manusia. Aku telah berusaha sekuat 
tenaga mencari haki~at- kebenaran. A~u telah petnah pertenm dengan 
Nabi Saulaiman. Tempat yang rendah telah kuturuni, yang tinggi telah 
kudaki, yang hampir telah 1ku-datangi, yang jauh telah ku-jelang. 
Dalam perjalanan sejauh itu, 'aR:u telah bfuu bahwasanya;kita ini pada 
hakikatnya ada mempuqyai ·raja, tetapi · saya tid.ak ada upaya buat 
datang send_iri menjelang beginda;. Kalau sekiranya. ·kita semuanya 
bekerja-sama tolong-menolong, sanggrtplah kita buat sainpai ke mah
ligai baginda itu. Nama Raja k~ta ialah Slmurag. Dan tempat baginda 
b~rsemayam ialah di batik bukit yang bemama Qaf. Dan tempat itu 
dekat dart kita, tetapi kita jauh dart dla. Dia terlindut:tg dalam pagar 
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larangan kebesarannya, ti.dak sanggup mulut menerangkan sifatnya, 
dan sekelilingnya adalah 1000 dinding. 

Pada mulanya Maharaja burung SIMURAG itu adalah terbang 
· rnalam hari di dalam gelap-gulita Lautan Cina. Maka jatuhlah sehelai 
bulu ,:;ayapnya. Tatkala sehelai bulu itu telah jatuh kebumi, tercengang 
gegap-gembitalah isi alam melihat keindahan warna bulu itu. Tidaklah 
sudah saudara-saudara dengar suatu Hadits : "Tuntutlah olehma llmq, 
walaa ke benaa Clna sekallpant" Kalau tidaklah menjelma sehelai 
bulu itu ke alam ini,. tidaklah kita semua burung akan ada di dunia 
ini". . 

Mendengar kabar yang diterangkan pelatuk itu, semua burungpun 
timbul 1-indu hendak datang menghadap Maharaja Simurag. lngin 
semuanya hendak pergi mendapatkan baginda. Demi setelah dibicara
kan panjang-lebar, bahwasanya perjalanan menuju mahligai baginda 
itu sangat ,sulit . dan banyak rintangan, banyak pulalah diantara 
burung-burung itu yang merasa lemah dan tak sanggup pergi. 

Berkatalah burung Kenad : "Saya adalah Imamul Asyikin, imam
nya seluruh orang yang rindu dendam. Segala hati ingin mendengar 
nyanyianku. Maka bagaimanalah saya .akan sanggup berpisah dengan 
kembang-kembang mekarku?" • 

Berkata burung Kakatua : "Ambillah i'tibar pada nasibku. 
Seluruh insan terpedaya oleh warna bulu Simurag itu, lalu badan 
diriku yang mereka kurung. Maka penuhlah hidupku dengan 
kerinduan dan rawan dan sedih hati. . Padahal terbang di bawah 
kipasan sa yap Simurag itu sajapun aku tidak sanggup". 

Berkata burung Merak : "Dahulu kala aku hidup bersama Adam 
dalam syurga tetapi akhirnya akupun sama terusir dari sana. 
Keinginanku ialah hendak pulang ke asal tempat diamku itu. Sebab 
itu tidaklah ada keinginanku hendak mengembara mencari Maharaja 
Simurag". 

Berkata pula Itik : "Saya telah bia~a hidup dalam kesucian, dan 
biasa berenang dalam air. Yang lain tidak ku rindui lagi. Aku tak 
sanggup keluar dari dalam air, dan tidak bisa hid up ditempat kering". 

Berkata pula Rajawali : "Saya sudah biasa hidup di gunung. Di 
sanalah ' aku berdiam. Bagaimana aku kan sanggup meninggalkan 

. tempatkti?" , 
Berkata pula burung Gelatik : "Saya hanya seekor burung kecil 

dan.lemah. Bagaimanalah akan sanggup burun:! sekicil aku mengem-
bara sejauh itu?". _ 

Berkata pula burung Elang : "Saudara-saudara sudah tabu 
bagaimana kedudukanku di sisi Raja-,raja. Maka tidaklah aku sanggup 
meninggakan tern pat sem ulia itu". (46) 
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Mendengar semua percakapan itu berkata pulalah burung .Pelatuk 
.. "Saya tidak akan lalai · menyampaikan . nasehatku kepada saudara 
semua. Maksudku adalah suci. Apakah sebabnya saudaraku semuanya 
mencari d.alifi karena kebiasaah hidup? Dan saudara tinggalkan cita
cita yang suci murni karena diikat kesenangan? Azam yang kuat dan 
hati yang. teguh dan sabar, akan memusnahkan segala kesulitan dan 
mendekatkan segala yang jauh". 

Maka bertanyalah seekor diantara burung-burung itu : "Dengan 
cara bagaimana dan jalan betapa supaya kita sampai ke tempat yang 
jauh dan sulit itu? Dengan alat perkakas apakah kita akan sampai ke 
sana, menghadap Maharaja yang Mah~ Besar itu r• 

Maka banyaklah pertanyaan-pertanyaan. 
Pelatuk 1 "Apakah artinya banyak pertanyaan ini? Apakah artinya 

kelemahan semangat ini? Mengapa mundur maju melangkah menga
tasi 1kesulitan? Bersiap-siaplah dengan alat perbekalan, yaitu Himmah 
JAil& tlnggl, azam yang kuat dan tabah batt. Adapun perhubungan 
diantara segala burung dengan Maharaja Simurag S!Jdahlah nyata dan 
jelas laksana Matahari di belakang awan , telah jatuh ke bumi beribu 
cahaya dari celah awari itu. Kamulah semuanya, wahai saudaraku 
c::ahaya dari Maharaja Simurag itu. Kamulahl - Sebab kerinduan itu 
apabita benar,benar timbul dari hati yang tutus, akan mudahlah bagi 
orang yang asyik melalui jalan bagaimanapun sulitnya. Segala pagar 
akan dilompatinya karena ingin bertemu dengan k~kas~hnya". 

Setelah meng'emukakan beberapa perbandingan dan misal, dan 
juga cerita seorang Syekh bernama Shan'aan, yang karena asyiknya, 
tersebut . keluar dari agamanya, di~ri nasehat oleh . ~urid-muridnya 
tetapi tak diacuhkannya. 

Tetapi ~emudian diapun insyaf dan taubat, lalu diberi ampunan 
oleh · Tuhan, karena pangkal sesatnya adalah asyiknya · itt1 Berceritera 
panjanglah "Pelatuk" tentang hal itu. Sehingga timbul kembali 
kerinduan burung-burt.ing itu hendak berjumpa dengan Simurag. 
Maka putuslah mufakat bahwa mereka semuanya akan jadi juga 
melanjutk;an pengembaraan . mencari Simurag. Satu kafilah mesti 
disusun, ' dan seorang kepala kalifah mesti dipilih. Maka jatuhlah 
pilihan mereka kepada burung Pe1atuk. Di atas kepalanya diletakkan
lah Mahkota alamat kebesaran, dan majulah dia ke muka. Merekapun 
terbanglah rrtenuju tujuan . 

. Lama · penerbangan jauh itu. Bel urn juga nampak · tanah yang 
dituju/ Maka bertanyalah seekor burung : "Mengapa perjalanan ini 
kian · l_ama kian sepi, lengang dan menakutkan, wahai pemimpin .. · 
kami?" 
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Pelatuk si .Raja .Burung rnenjawab : · "Mernang banyak rnakhluk 
tidak bera.ni ·rnelalui jalan ini karen a ,takut. Tidakkah saudara~saudara 
dengar kissah Abu Y azid Bustami yang ke luar ke tanah ·padang di 
malarn hat:i. di waktu bulan terang, dan sernua orang telah 'tidur? 
Maka tertariklalt dia oleh · keindahan rnalarn sunyi itu. ~erasa 
lieranlah belfau, rnengapamaka tak ada orang yang berani rnenernpuh 
jalan ini, sehingga sepi saja? Padahal begini indahnya? - Maka 
terdengar.Iah· oleh beliau suatu suara :, "M~haraja tidak memberi izin 
semua orang ·buat lalu dijalan . ini. Kebesaran · kita kadang-kadang 
membuat jauh orang yang mengharap kurnia kita dari pintu kita' ' . 

Penerbangan itu diteruskan juga.' Demi · kelihatanlah · ~uatu · jalan, 
tetapi tujuannya tak nampak. Teras-a sakit penderitaan, tetapi obatnya 
tidak ada. Di · waktu itu berembusl~h angin. "Ke-Kayaan'', dan 
merendahla~ langit ke bumi. Oemi kelihatanlah padang sahara tandus. 
'Padang itu tiada sanggup menerima kedatangan "Merah Langit", 
'b.gamana akan sanggup menerima burung bumi? ' 

Maka berkatalah seekor · burung : '-'Hai Pelatuk Raja Kamil 
·Engkau,,telab ,membawa kami terbang tinggi, dan .memang engkau 
·telah. biasa.· .terbang jauh. Tetapi banyaklah. sekarang yang terasa 
terakhir<·di-hati kami. Berhentilah kita sebentar dan naiklah ke 
Jllitnbar. Berilah k'ami fatwa untuk menghilangkan beberapa keraguan 
yang tela.h timbul·di-hati kami selama perjalanan sulit ini". · " 

Perntintaan itu dikabulkan oleh pelatuk, mereka berhenti seke
tik8. Tetapi sebehirn dia. memberika·n nasehatnya, burung Kenari felah 
lebih dahulu •naik ke mimbar, dia bemyanyi dengan merdu suaranya. 
Mendengai' suara merdu itu hilanglah segala kepayahan dan · keraguan 
tadi. . -.Seluruh . burungpun · bemyanyi pulalah . mengikutkan nyanyi 
.~epari. Latat:an itu perjalanan dit~ruskan pula . 

. ·~ :~Qgah perjalanan b"rtanyalah seek or burung : "Tuan Pelatuk 
wul~ . :kam,il S~:~,yaheran mengapalah maka tuan yang lebih utama dari 
eadll · ~ka~~ Mengapa .x:nart.abat kita berbeda-beda?" 

· ~latuk menjawab .. : "Keutamaanku ini adalah anugerah dari 
.M!-hara.la ,Wa sendirl. Inilah kekuasaan besar anugerah baginda, yarig 
bl.im9a be~an karena 1i.m pah kumia pandangan baginda semata-
~aU.. . . . 

· .Kelebihan ini tidaklah dicapai karena semata-rnata tha'at. lblis 
dahul~nyapun seorang tyang tha;at. Sesungguhnya yang d~mikian 
bvkam~~ sa.x~ ·.J11ernandapg soal tha'at suatu soal{ kecil. Petapi 
aDBJUll~ ·iW ,,yang dipandang penthtg,. dan jangan ineminta upah . . 
-Kefi~lap. ·s~gala perintah dengan patuh, dan jangan mtmgharapkan 
apa~a_pa. : H8!apan kepada at?a-apa itulah yang menjatuhkan · harga 
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kepatuhan. Itulah sebabnya maka Sulaiman menjatuhkan pandangan 
atas · diriku". · 

Banyaklah soal yang ditanyakan mereka. Dan semua soal dijawab 
oleh Pelatuk dengan seksama. Soal yang ke-sembilan belas begini 
bunyinya : · "Apakah hadiah yang Ia yak kita · sembahkan kepada 
maharaja yang akan kit~ jelang itu?" !L- ' . 

Pelatuk menjawab : "Dihadapari kita terbent!lnglah tujuh lurah. 
Tetapi Jebar luasnya sebuah lurah tidaklah kita ketahui. Sebab belum 
ada orang yang kembali dari sana, yang mengabarkan berapa luasnya. 
Tujuh lurah itu ' ialah : Lurah Keinginan (Thalab),, lurah kerir11;luan 
('lsyq), luarh Ma'rifat, lurah ke-puasan (istighana'), lurah Tauhid 
Tauhid, luarah kagum (heran), lurah Fakir dan luarh FAN...\A. 

Seti~p lurah itu diterangkan oleh Pelatuk sifatnya dengan segala 
macam isinya. Sampai diketika _menerangkan sifat lurah yang ke-tujuh 
dia berkata : "Wahai saudaraku semua~ya! Inilah lurah yang dahsyat, 
bisu mulut karena tak dapat menerangkan. Tuli telinga dan habislah 
daya. Ribuan bayangan hilang belaka oleh karena cahaya Matahari. 
Bilamana ombak lautan telah bergelora, bagaimana lagi akan tinggal 
suatu gatis di. kulit air? Tetapi barahgsiapa yang hilang dirinya dalam 
lurah ini, sampailah dia ke dalam ketenteraman yang . abadi". - Lalu 
dikemukakannya pula suatu amsal : . 
• Pada •. suatu malam berkuJ:llpullah rama-rama didalam gehtp, dan 
semuanya ingin mendapat cah.aya lilin. Maka dililihlah beberapa ekor 
supaya terbang · menuju lilin lebih dahulu, supaya melihat dan 
mengetahui sifatnya. Seekor rama-rama terbang ke-mahligai tempat 
cahaya lilin memancar, . setelah kelihatan olehnya, dialah pulang 
mengabarkan kepada teman-te.manriya. Maka berkatalah . seek or 
rania-r.aina yang telah banyak pengalaman : "Kalau begitu engkau 
belumlah kenai kepada lilin". Lalu dis)lruhnya pula seekor lagi. 

.Diapun pergi, di dekatnya Iilin itu, dan dld;katinya lagi, sampai terasa 
olehnya panas api. Qan diapun pulang mengabarkan pe'nglihatan dan 
perasaannya. Rama-rama yang banyak pengalaman itupun berkata .: · 
"Yang engkau ceriterakan tidaklah ·lebih dari apa yang diceritakan 
oleh temanmu tadi". Maka terbanglah seekor lagi, terbang menari 
dalam kegembiraan dan kerinduan. Dia. pergi ke lilin itu, dilihatnya 
dan didekatinya, lalu dihempaskannya dirinya kepada Iilin dan hangus , 
terbakar seluruh badannya . .Dalam keadaan terbakar itulah dia pulang 
kepada ternan yang mengutusnya. Maka berkatalah rama-rama· tua 
tadi : "Engkaulah yang tahu apa artinya Jilin. Karena tidaklah ldta 
akan mengenal orang yang ld(4 clntai melalnkan dengan memfanaakan 
dirt kepadanya". · 
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Mendengar kissah Pelatuk itu, seluruh burungpun merasa takut. 
Semuanya merasa tidaklah akan sampai perjalanan sejauh ini. Maka 
adalah yang mati di tengah perjalanan itu, dengan putus asa. Yang 
tinggal meneruskan juga perjalanannya, dan bertemu beberapa 
marabahaya, dan banyak puta· yang gugur mati. Mati kehausan di 
puncak bukit, atau mati karena terlalu payah. Setengahnya lagi 
tercengang-cengang melihat ganjilnya yap.g dilalui, · lalu berhenti dan 
tidak sanggup meneruskan perjalanan Iagi. Setelah bertemu olehnya 
apa yang merintang hatinya, maka timbullah malasnya melanjutkan 
jalan. Sedang yang lairi ditimpa pula oleh halangan lain. 

· Beribu banyaknya anggota perangkatan itu, sebagian besar telah 
binasa. Hanya tiga puluh ekor yang dapat melanjutkan perjalanan. 
TIGAPULUH dalam bahasa Persia ialah SIMURAG. 

Beribu yang pergi, hanya 30 ekor yang sampai! Sesudah 
menempuh berbagai gelora dan kesulitan, hampir binasa karena 
sulitnya. , 

Apakah yang mereka dapati setelah sampai 'pada yang di-tuju? 
Mereka dapatilah perkara yang tidak dapat diceriterakan dengan 

mulut, heran termangu akal melihatnya. Memancarlah kilat kebesaran, 
terbakar ratusan alam dalam sekejap mata. Beribu-ribu Matahari dan 
Bintang, dalam keadaan setengah bingung mereka berkata : "W ahai 
payahnya perjaJanan kita. Di sinilah kita melihat ratusan Falak hanya 
laksana tanah pasir kecil belaka.Apakah artinya ujud kita dan apa 
artinya 'adam kita dihadapan p~rtapaan Hadrat ini. 

Dengan penuh perasaan kagum, mengeluh dan kepayahan mereka 
menunggu. Tiba-tiba keluarlah Hajib, pengawal istana kebesaran itu 
IaJu. menegur : "Hai burung-burung yang tengah ~ebingungiml Dari 
mana datang kamu? Apa maksud datang kemari? Siapa namamu? 
Apa yang kamu dengar tentang tempat ini, sehingga kamu tertarik 
datang kemari? Siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya· 
sejemput kecil bulu dan tulang serupa kamu ini sanggup terbang 
sejauh ini? . · . 

Burung-burung : "Kami datang kemari karena hendah menjun
jung tinggi SIMURAG, raja kami. Lamalah sudah perjalanan kami ini. 
Dahulunya kami beribu banyaknya, tetapi yang sampai kemari hanya 
30 ekor. Kami datang dari tempat yang sangat jauh, mengharap diberi 
izin menghadap Hadr.at kami dan . sudi memandang kami". 

Hajlb : "Hai burung .. burung yang birigungl Apakah keadaanmu? 
Apakah artinya ujudmu dan apakah artinya 'adammu dihadapan 
Hadhrat Maharaja yang Mutlak dan Baqaa? Ribuan alam ihi tidaklah 
setimbang sehelai rambut dihadapan pintu ini. Pulang sajalah kembali, 
pulang hai burung-burung yang sengsaral" , 
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!Junmg-bUI'Uilg: "Kehinaan yang kami peroleh di ,muka pintu ini, 
adalah kemuliaan bagi kami. Kami akan tinggal di sini selamanya, 
sampai kami hangus terbakar, laksana . rama-rama dihadapan a pi. 
Kami tidak akan putus~asa dari Rahmat Maharaja". 

· Mendengar pertengkaran diantara burung-burung dengan Hajib 
itu, tiba-tiba keluarlah Hajib~r Rahmat dari dalam. 

Disuruhriya mereka berdiri. 41u di bukanyalah kelambu hijab 
peliutup itu, satu · demi satu, yang beratus banyaknya. Maka 
memancarlah · sinar dan terbanglah sifat Tajalli, dan dipersilahkannya 
burung-burung itu duduk di dek~t Hll.dhrat Rububiyah. Setiap burung 
diberi sepucuk surat: Di sanalah mereka membaca segaia amal 
perbuatan yang telah mereka kerjakan. Maka pingsanlah . semuanya 
karena malu, karena wajah itu tiada -tertentang. Maka terhapuslah 
segala yang tertulis itu dan -lupa seniua:nya, sehingga 'burung-burung , 
.itu tidak ingat apaLapa lagi. Itulah F A N A A ! 

Maka memancarlah sinar Matahari Kehamplran. Terbakarlah 
segala ·nyawa. Demi kelihatannya oleh mereka SIMURAG yang mereka 
rindukan dan jelang itu. · 

· Heran dan ajaib. Setiap mereka melihat SIMURAG itu, kelihatan
leh oleh mereka TIGA PULUH ekor burung, dan apabila mereka 
melihat tiga puluh ekor burung (Simurag), kelihatanlah SIM-URAG. 
Dan . hila · mereka melihat diri mereka sendiri melihat pula kepada 
Simurag itu, kelihatannya keduanya SATU adanya. Mereka heran 
tercengang; Ialu mereka bertanya apakah rahasianya jadi beginil Maka 
datanglahjawaban: HADHRAT INI ADALAH KACA, SIAPA YANG 
DATANG KEMARI, TIDAKLAH AKAN MELIHAT SELAIN DIRI
NY A SENDIRI. Tuan-tuan datang TIGA PULUH (Simurag) tentu 
akan tuan-tuan lihat ialah SIMURAG (tiga puluh). Yah, betapa 
penglihatan bisa melihat kami? Bagaimana mata rangit atau · nyamuk 

.dapat mengukur bintatig Suraiya? Perkara ini bukanlah sebagaimana 
yang kami Iihat dan kamu ketahui. Bukan sebagaimana yang kamu 
katakan atau kamu dengar. T~tapi kamu telah keluar dari dalat:n 
dirimu sendiri. Sekarang tahulah bahwasanya . tempat kamu yang 
sebenamya ialah di sini". 

Maka hilal'l.g Ienyaplah mereka semuanya. Hilanglah sinaran 
segala cahaya, kembali ke dalam Matahari. · 

Demi setelah berlaku ratus ribuan tahun, yautu Qurun-qurun yang 
tidak diikilt perhitungan zaman dan tempat, kembalilah burung
burung itu . kepada• dirinya masing-masing. Demi setelah mereka 
Kembali kepada dirinya. dari selain dirinya, maka kembalilah mereka 
ke dalam BaQaa ~e~uclah Fanaa . . . . . . " 
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Demikiari.lah setengah dad pancaran Hikmat Tasauf "Farldoddin 
APAthar';.~ . . . . 

VI 

JALALUDDIN RUMI . . . ' ' 

\, .. . .. ' . . . . . . . ' 
.MaUiana J•aloddin Runn Mohammad bin Mohammad bin Husin 

. Ai.~l'h.tllbiM~Bakrl. Di lahirkan di Balch (Persia) -pada tahun 6o4 H . . 
. (12i7)~~~~-~ J?~' meJiipggal pada _tabun 672 H. (1273 M.) .. Di dalam 
usia~~mpat ~~hli~ ~i~ .dibawa, Ayahnya ·ke . Asia Kecil yang pad a waktu 
itu ie,b~h. _diit,i~yhurkan se}?agai ,negeri _Rum. Itu sebabnya maka dia 
m~m~~i nama, Rl,lJDi. , · · . 

·· :J¥~ia.~:·~~~~ i;lenuJis , Tasaufyang bes~r, . berupa syair yang dikenal 
namanya dengan · "Matsnawi':.' ,T~risi-_ 20.700 (dua puluh ribu tujuh 
ra~~),~~~it 1~y~ir,., . . _ . _. . . · . 

J~iJ;L4at_i. :~~~ jili<l, Di,, sanalah · peliau melukiskan . segenap 
Pf\l_ndiri~u1 Tasaufnya1 yan~ berdasar Wihdatul Wujud itu. 

Acyitb; 

:WU~n,._isi, ~aii ,dari · T~a~f beliau : 

!,(!{a,-ami~ ('~ku. · dit dal~ rindu · 
.'MeiiQ&~l~Pi~. ;m,endekati Dia _,,r ', •. .. '~ ,- . : . . I .. .. 

;~' tel!lh ltepggeJam pula . -
;Ne~~~,_4ijlu; dan y~ng k~mudian mengikut pula. 

~ t{aJab:'ku - ~atakari bibirny'a · 
liU)ah'ij)nit &ali bibir. pantal 1autan 
':Y'4\ij''lifas t~k -tentu. tephiya · . 
~Ji¥jika aku k~takafi LAA, :cucuku ialah ILLA(47).-

J.klitert1rik·btdan oleh huruf · 
Dait t>!eh suarapun bukan; · 

· Makinjlti~ di belakang dari yang ·didengar .. 
. 41iit •·· di . faham. 

~~Ki¢.~! . ~l?a _suara, ·· apa ·gunil kau .fikirk~n . itu 
lf~1tt.ar,iy.,; d,uri. yang nienyangkut k~kimu 
~jn~ ,~erb~~g t~man_· tiidah ~tu . . 
K4 h~p~skan kata, dan huruf dati s1.1ara 

. Q4n\~~ Jangsung menuju Eiigkau". ·- .. . . 
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Dan katanya pula : 

"Nyanyiakan bagiku, W-ahai harapanf:u, Nyanyian Nu~yur 4(48) 
Runduklah untaku dan berhentilah 
Sekarang timbul rasa bahagia dan surur 
Telanlah ya bumi, air mataku, cukuplah 
Minumlah hai jiwa, air rna war yang suci . 
Engkau kembali Hai Hari-rayaku 
Selamat datang. Marhaban 
Alangkah sejuknya engkau, hai angin sepoi" 

Dan katanya lagi, mengibaratkan Tuhan memanggil pulang : 

"Marilah kemari. Marilah kemari. 
Sebab engkau tak akan mendapat sahabat laksana Aku 
Manakah kecintaan sebagai Aku·, dalam ujud ini 
Marilah kemari. Marilah kemari. 
Jangan kau habiskan umurmu dalam ragu-ragu 
Tidak ada pasaran bagi hartamu, lain dari ini 
Erigkau adalah lembah yang kering, Akulah hujan 
Engkau adalah kota yang tela.h runtuh. Akulah pembangun 
Kalau tidak ada pengabdian Insan atas-Ku, tidaklah mereka akan 
merasai bahagia. 
Pengabdian ada1ah mutlak Matahari Kebahagiaan". 

Dan katanya pula sebagai jawaban : 

"Kita mendengar suara setiap waktu 
Dari Utara, dari Selatan; Panggilan! 
Inllah kami! Terbang menuju Falak 
Sebab dulu kita datang dari F;tlak 
Dan berteman karib dengan Malak (49). 
Sebab dari san!£ datang kita, bahkan kita ini lebih tinggi 
dari pada Falak · 
Kita pulang! Kita pulang! 
Lebih tinggi dari Malak, mengapa tidak akan kita atasi? 
Ternpat kita ialah di Maha Kebesaran 
Apalah artinya Alam Bumi, bagi Jauhar yang su~il 
Kita pulang! Kita pulang! , 
Dan jika terjatuh lagi, tempat kita bukan di sini 
Datanglah empasan ombak alastu. (SO) 
Hancurlah bahtera badan 
ltulah saat pertemuan 

, 
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Sekali lagi kita katakan : 'Isyaq. Rindu-dendam. Cinta .Berahi. 
Keinginan pulang ke-asal , itulah inti-sari-Tasauf Rumi. Kasih berpalun 
dengarl Tuhan. 

Hidup tak boleh menyerah· kaiah begitu saja, seruak segala 
jelatang gatal, rambah segala unak dan duri, hadapi perjuangan 
hidup, dan bekerja terus, ·dan berjuang terus. Manusia diberi 
kebebasan di Bumi, dikirim kemari buat beijuang, buat bertumpah 

· keringat, mencarl jalan pulang! 
Ke-Satuan Hamba dengan Tuhan, dipatrikan oleh rasa cinta yang 

murni kudus, menghadapi perjuangan hidup dengan hati besar, dan 
insyaf akan "tempat asal mula jadi". Inilah inti Tasauf Rumi. 

S e t a n ! - Apakah yang engkau takutkan kepada: setan? 
Bukankah setan pernah disuruh bersujud di bawah telapak kaki nenek 
kita? Dan di mana setan itu? 

"Jika setan tidak. kau lihat, lihatlah dirimu 
Merasa malulah atas dosa dan akuilah dihadapan Tuhan mu 
Mohonkan kepada-Nya, agar dosanya itu diampuni dan · tidak 
terulang lagi" 

Kadang-kadang bimbanglah dia, (Ruini). Tidaklah dia tabu lagi 
dari mana asal diri'nya, dan dari mana asal datangnya : 
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· "Aku tak kenai lagi siapa diriku 
Tubuhku! Tunjuki aku, apa dayaku 
Bukan Bulan Sabit Ma'budku dan bukan Kayu Palang 
Bukan aku kafir, dan bukan Y ahudi tualang 
Bukan di Timur, bukan Barat tanah asalku 
Tak ada keluargaku, · baik, malaikat ataupun Jin permaya 
Geligaku bukan dari bumi dan bukan batu kersang 
Bukan dari Benua Cina, bukan dari Saksiti 
Bukan dari Bulga.ria tanah lahirku; Bukan 
Bukan dari Irak, bukan Khurasan 
Bukan dari India dengan sungainya .yang lima 
Bukan di sini dan bukan di sana 
Bukan di syurga, bukan di neraka, W athan asalku 
Aku bukan orang usiran 
Dari Syurga Adan atau lembah Yazdan 
Bukan dari Adam aku mengambil Nasabku -.. Tetapi 
Dari satu tempat. Alangkah jauh 
Jalan ·yang sunyi sepi tiada bertanda 
Aku lepaskan Diriku dari Tubuhku dan Nyawaku 
Dan aku telah menempuh Hidup Baru 
Dalam nyawa ke-Cintaanku". 
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Inilah Tasauf Rumi. Inilah yang kemudiannya. telah menumbuh- · 
kan penyair Islam yang besar di i:aman ini : Maulana Mohammad 
Iqbal. ·[*] 

••• 
ALAM DAN TUHAN 

Pandangan terhadap hubungan diantara Alam dengan Allah, 
adalah inti-sari utama dari Mazhab-maznab Tasauf. Dan· Jalaluddin 
Rumi telah menjelaskan pendapatnya ddn , buah renungannya ten tang 
hubungan itu. Alam Fanaa ke dalam Tuhan; dan Ujud itu hanya satu. 
Tidak ada serba-dua (dualisme), dan semua hanya serba Esa. 
(Monotheisme). Diantara AKU denga11 ENGKAU tiada perbedl!annya 
lagi. 

Alam itu menempuh tingakat kemajuan (Evolusi). Sepintas Ialu 
kita melihat theori "Evolutie" Jalaluddin Rumi berdekatan . dengan 
teori Evaluasi Darwin dan ahli-ahli kebendaan yang lain,. Cuma Jala
luddin mengakui adanya Tuhim, atau semuanya di dalam Tuhan dan 
kaum Materialist tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali . 

. Alam melalui tingkat-tingkat. Mulanya benda semata yang terjadi 
dari pada Zarrah (Atom),. Kemudian naik tingkatnya menjadi tumbuh
tumbuhan .. Dari tumbuh-tumbuhan naik . menjadi Haiwan (jenis 
binatang). Dari binatang naik menjadi INS AN. DarHingkat insan naik 
menjadi malaikat. Pari malaikat itulah kelaknya langsung FANAA ke 
dalam Allah. Lantaran itu, beliau berpendirian bahwa mati itu 
bukanlah soal yang berat. Mati hanya semata-mata perpindahan dari 
suatu tingkat ketingkat • yang lain. Apabila Fanaa telah tercapai maka 
kekallah (Baqaa) Alam itu da1am Tuhan. · 

Kaum Materialist yang besar-besar seumpama Karl Fuchte dan 
Suchner berpendirian bahwasanya Maut itu tidak usah ditakuti. Sebab 
Alam Kebebdaan itu kekal adanya. Mereka tidak mengakui adanya 
segala yang. gaib. Mati hanya perpindahan keadaan benda dari satu 
bentuk kelain bentuk. Hari ini kita merupakan sebagai tubuh insan. 
Besok !usa menjadi tembikar: . 

Jalaluddin Rumi seorang Shufi yang.besar, yang memandang ke
Satuan segala dalam ujud (Wahdatul Wujud) mengakui bahwa maut 
hanya pindahan bentuk Alam menuju Fanaa ke dalam Tuhan. 

Dalarn Matsnawi beliau lukiskan :. 

·(*) Buah tangan Iqbal, Asrar-i Khudi, . diter]emahkan dalam bahasa Indon~sia oleh 
Bahrum Rangkuti, menjadi rahasia-rahasia Pribadi, Penerbit Pustaka Islam -
Jakarta. 
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"BHaku mati gugur ke bumi 
Ujud menjelma menja!li rumput 
Rum'put menjelma menjadi hewan 
Mati hewan, Insa_nku timbul 
Apa kutakut kepada maut?-
Setelah cukup genap bilangan 
Bercerai nyawa dengan badanku 

· Terhampar tubuh balik ke bumi 
Nyawp melayang ke "Rahmat Allah" 
Di-batis malaikat penjaga Alam 
- Perjalananku kan terus menuju Dia 
Semua binasa kecuali Dia (51) 
Saya. pun Fanaa. laksana -suara kecapi 
Nyanyianku ·hilang ke dalam Baqaa 
"Inna Illaihi taji'un" 
Seinua kita kepada-Nya akan kembaW' . 

\ . 

Dim • katanya pula : "Dihadapan kita berSadarlah · jenjang .buat 
naik. Kita dahulunya semata barang benpa membeku. Setelah itu naik 
menjadi tumbuh-tumbuhan . Setelah itu naik menjadi binatang . 
. Bagaimana akan tersembunyi bagiku hal ini? Setelah itu engkaupun 
menjelrria menjadi · IN SAN, dianugerahi Akal ·dan Ilmu dan Iman. 
Pandanglah bagaimana subur kenaikkan yang engkau lalui tak dapat 
tidak, engkau akan meningkat. menjadi Malaikat. Lalu engkau 
tinggalkan bumi ini untuk kembali ke hmgit. 

ban ~ngkau harus tinggalkan pula · alam malaikat itu. lalu 
menyelam ke dalam !aut Hakikat Ujud. Agar supaya percikan dari air 

, . pemandianmu itu ,menjadi seratus lautan". 

TENTANG HAL NYAWA 

Kaum Shufi sefaham seluruhhya. termasuk Rumi, bahwasannya 
Nyawa Insani ini datang dari Aiam lain ke-dunia ini dan terkurung 
dalam badan jasmani di-bumi, dia laksana penjara di-sinL Senantiasa 
nyawa yang terpenjara itu ingin hendak kembali ketempat asalnya. 
Apatah Iadi dari Alam tempat mula datangnya itu senantiasa· datang 
juga panggilan menyuruh kemblai pulang, "lrji'i". Menurut ayat : "Ya 
ayyatuhan nafsul Muth·rilainnnatu, 'lrji'i Ua rabbiki radhiatan mardhi· 
yyatan" - "Wahai jiwa yang telah beroleh ketenteraman; kembalilah 
kepada Tuhanmu. dengan pentih kerendhaan dan diridhai". 
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'' 
T AKDIR DAN IKHTIAR 

Pandangan beliau tentang . Takdir dan lkhtiar' sangatlah !stimewa . . · 
Sangat berbeda dengan pendapat kebanyakan ra~li Tasauf ·yang 
senantiasa menyerahkan sesuatu kepada nasib dan takdir. 
Oleh sb,a.h itu kebanyakan kaum Shufi bermazhab Jabliriyah. Bagf 

· Rumi, sekali·kali tidak boleh menyer~h dan tunduk saja kepada takdir 
itu . Kita hidup ialah buat berjuang terus dan bekerja terus. Insan.· 
dilepaskan ke-dunia ini den'gan penuh kemerdekaan. · Dia mesti 
berusaha sendiri mengisi kebahagiaan · hidupnya dan . memberi 
nilainya. · · 

Dalam salah satu karangannya dikisahkannya tentang takdir dan 
~khtiar, dalam percakapan diantara binatang-binatang rimba dengan 
Singa. · ' 
Pada suatu hari terjadilah pertukaran fikiran diantara biriatang- . 
binatang itu dengan Singa. 

Binat?.ng-binatang itu berkata : "Aakah yang lebih baik dari pada 
menyerah saja? Coballih lihat, · berapakah banyaknya makhluk yang 
lari dari I satu 6'encana, buat menemui bencana baru? Berapa · 
banyaknya binatang yang lari dari pada kejaran seekor ular besar, 
maka ·ditempat persembunyiannya itu diapun di!unggu oleh seekor 
naga besar? [Lihatlah Raja Fir'aun : "Dibunuhnya betibu-ribu anak, 
padahal anak . yang sangat dita,kutinya itu dipeliharanya di-dalam · 
rumah sendiri: Pandangan mata kita ini adalah sebenarnya buta. Lebih 1 
baik kita fanaa ke-dalam pandangan Kekasih (Tuhan). Pandlmgan 
Tuhan adalflh _lebih baik menjadi ganti dari ,pandangan kita. Dalam 
pandangan-Nyalah ter.simpan segala yang kita kehendaki. Lihatlah 
seorang anak kecil yang di-dukung ayahnya di-atas pundaknya: Kelak 
apabila dia telah besar dan bisa dilepaskan, diapun turun dari pundak 
itu dan berjalan dengal) ke-dua kakinya, dengan tenaga,. sendiri. ~sejak 
itulah dia ditimpa ..-oleh kesusahan dan penderitaan· selama hidup. 
Demikian jugalah riyawa makhluk ini, sebelum badannya diciptakan, 
sebelurri dia berkaki bertangan. Nyawa waktu itu masih berenang 
dengan senangnya dalam alam yang sud terentang benatang. .Demi 
setelah dia dititahkan turun ke-dunia, terjkatlah dia di-dalam satu 
penjara yang gelap, dibelenggu oleh ke-Iobaan dan ke-susah~m hati 
yang tak berhenti. Maka kita ini tidak lain adalah anak kecil 'yang erat 
menyusu. Biarlah tinggal begitu. Bukakah telah tersebut : ;'Mak~Juk 
itu adalah keluarga asuhan Tuhan?" Maka Yang Maha Kuasa 
menurUnkan hujan dari Jangit, itUI pulalah yang ku·asa memberi kita 
roti dan air" . 
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Menjawab Singa : "Memang perkataanmu itu benar sebagian. 
Tetapi tidaklah engkau ingat bahwa Tuhan yang menjadikan 
hamba-Nya itu menyandarkan tangga dihadapan hidup kita? Guna apa 
tangga itu tersanda,r, kalau bukan untuk kita naiki. Kita mesti naiki 
setangga demi setangga. Menyerah· saja kepada takdir adalah suatu ) 
kebebalan. Bagimu diberikan dua tangan. Apa perlunya engkau 
mungkiri kegunaan ke-dua tangan itu? Apabila Tuhan telah memberi
kan kampak kepada hamba-Nya, si hamba sudah mesti tabu 
bahwasanya kampak itu ialah buat penebas kayu, walaupun Tuhan tak 
mengatakan gunanya. Bukankah tangan itu laksana kampak?" 

Fahamkanl~h baik-baik isyarat yang diberikannya. Berusaha 
di-dalam hidup adalatl karena mensyukuri ni'matnya. Menyerah saja 
kepada takdir, artinya ialah mengkafiri ni'matnya. Jabariyah adalah 
laksana tidur ditengah jalan, padahal perjalanan masih jauh. Tidur, 
padahal penyamun banyak di-jalan. Bagaimana seekor burung dapat 
terbang, kalau ke-dua. sayapnya tak bergerak lagi? 
'Kalau engkau betul-betul hendak hidup, hendaklah tawakkal, 
hendaklah beramal. Serakkanlah · benih, bundarkanlah air, dan 
serahkanlah hasilnya kepada Maha Pencipta". 

Oleh sebab itu, hidup adalah rantai sambung bersambung dari 
'perjuangan. D~lam~atsnawi di-susunnya satu filsafat ceritera seorang 
saudagar dengan burung kakatuanya. Kata beliau : \ 

. "Orang nyaris tenggelam dalam pusaran air, berusaha hendak 
melepaskan diri dari bahaya itu, tangannya diulurkannya mencari 
tempat berpegang. Dan KEKASIH (Tuhan) tersenyum melihat 
haml;lanya tengah berusaha melepaskan diri itu. Berjuang melepaskan 
diri dari suatu bahaya, baik basil usaha· itu atau tidak, 'Iebih baik dari 
pada hanya tiur. . 
Malaikat sendiripun tidaklah pemah kosong dari amal. Bahkan Tuhan 
Yang Rahman sendiripun mengatakan tentang dirinya : "Setiap hari 
Dia menghadapi sesuatu soal". (Kulla yaumin hua fi syaan). · 

Penderitaan, kesusaha'h, kesengsaraan, kegagalan dan keke
cewaan, sekali-kali tak ooleh merintang manusia dalam berusaha. 
Demikian Rumi. , 

Apak.ah yang ditakutkan menghadapi kepedihan dan penderitaan? 
Bukankah . kepooihan dan penderitaan waaUah (jalan) buat mencapai 
Iazzat (kepuasan batin)? Bahkan di-dalam kepedihan itulah tersimpan
nya kepuasan. Dan keduanya, pedih dan puas, di-cintai di-sisi Allah : 
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"Bagaimana lautan akan tertawa gembira, 
kalau hujan tidak membawa tangis? 
Bagaimana seorang anak akan mendapat susu ibu, 
kaJau tak dengan menangis?" 

Untuk menyempurnakan martabat diri tempuhlah yang sulit, 
hadapilah yang sukar! Orang yang berani menempuh jalan Thariqat 
'Galan Allah), pasti bertemu yang baik dan yang jahat, yang susah dan 
yang sulit. 
Yang memuaskan hati dan yang mengecewakan. Semuanya ditempuh
nya dengan gagah berani. Dengah menderita kepedihan, Insan 
mencapai apa yang di-tujunya. Kata beliau dalam Matsnawi : 

"Yang · suJit sukar itupun menimbulkan cinta dalam hatiku. 
Rohku aku jadikan taruhan di-bawah telapak kaki ke-cintaanku. 
Sayapun mencintai tangga tempatku naik dan penderitaan yang 
ketemui dalam perjalanan; karena Ridha kepada-Nya. Air mata yang 
di-cucurkan oleh mataku adalah laksana pecahan ratna, yang disangka 
oleh Insan kebari.yakkan hanya septata air. Saya ni asyik, saya ini 
rindu, baik kepada kegagahannya atau kepada lemah-lembut-Nya. 
Bagiku ke-duanya tiada dual Aku bersumpah, bilamana jiku telah 
terlepas dari pagaran unak dan duri, aku akan langsung masuk 
tamannya, dan sampai di-sana .aku akan bernyanyi laksana Bulbul 
(burung kenari). Saya heran melihat burung Kenari mengangakan 
mulutnya, makan diri dan bunganyapun. Kenari apakah itu? 
Dia adalah Naga-Api, yang menggelorakan cinta menghadapi yang 
sukar". 

Diantara si 'Abid (Hamba) dan yang Ma'bud (yang diperhamba) 
haruslah tetap hubungan. Tidak pernah terputus. . 

"Si hamba memetik menghibaunya 100 kali, Tuhan menyautnya 
100 kali pula. Si hap1ba menyeru Ya Tuhanku, sekali. 
Tuhan menyahut : "Ya hambaku", tujuh puluh kali. Setiap kejapan 
mata dia mi'raj menuju hadrat Tuhannya, dan di-kepalanya tersunting 
100 mahkota. Hanya rupanya yang nampak di-bumi. Adapun 
nyawanya melayang keluar ruang dan k~luar waktu .............. " 

lnilah setengah percintaan dari Tasauf Rumi. Pecahan-pecahan 
Ratna Rumi inilah kemudiannya yang menimbulkan Sylrazl, dan Jaml. 
Dan paling akhir ini, Jalaluddin Rumi-lah yang memberikan banyak 
Jlham bagi menimbulkan Pribadi Penyair Shufi Failasoof Mohammad 
Iqbal. 
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VII 
\ 

HAFIZ AL_:_SYIRAZI 
/ 

Memang tinggi tingkat CINT A yang telah dicapai oleh ahli-ahli 
Tasauf Persia itu. Apabila Kerajaan Islam telah jatuh, dan Baghdad 
dikalahkan oleh bangsa Mongol dan Tartar, memerintahlah anak-anak 
keturunannya di-tanah Persia dan ·utara tanah Arab. Tetapi kekuatan 
cahaya Islam telah memancar dan membel'Sihkan daki syirk dari hati 
keturunan bangsa yang kejam itu. Raja-raja Tartar akhimJa telah 
memeluk agama Islam. Di-zaman itu timbul seorang Shufi yang' besar. 
Itulah Haziz Al-Syirazi. Syair-syair Tasaufnya sangat terkenal dalam 
kesanggupan dan keistimewaan menggambarkan cinta kepada Tuhan 
d8n ke-indahan Tuhan. 
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Beberapa diantara syairnya yang terlndah, kita salinkan untuk 
melihat bagaimana tinggi lukisari keindahan itu. 
"Amat sucilah Tuhanku. Alangkah bahagiaku bertemu dengan 
kecintaanku; Semalam. · 

, Dengari tiba-tiba aku berjumpa; · Semalam 
Aku bersujud seketika metihat wajahnya cantik 
Aku rnemuja, alangkah indahnya per:buatanku; Semalam. 
D~han kehidupanku .telah tumbuh ranting 
Karena· aku ·telah berjumpa Dia 
Aku gembira dan aku senang 
Lantaran berjumpa. dia; Semalam. 
Biar terserak dasrahku qi-bumi , 
~na'l Haqq, laksana Al-Hallaj 
Sebab aku berjumpa dengan dia; Semalam. 

I · 

Ditanganku telah kupegang surat pembalasan Lailatul Qadar. 
Karena aku berjumpa dalam kesadaran dengan dia; Semalam. 
Padulah hatiku merindukan- 'jalan, menyimbahkan kelambu yang 
memisahkan daku dengan dia. 
Walaupun kepalaku akan tercerai dari badanku; Semalam 
Engkaulah yang Empun}a n!'mat 
Saya ·mustahak nienerima zakat itu 
Berikan kiranya kepadaku 
Karena aku telah beruntung berjuinpa dia; Semalam 
Aku wai, cemas, kalau-kalau hila'ng di-pusaran angin 
Bekas berontak Hafiz, bertemu dengan kekasihnya; Semalam. 

\ 

) Gudeg Bukoe



Hafiz . sebenarnya takut akan mencurahkan perasaan hatinya, 
perasaan as}'ikriya kareha semalam telah berjumpa dengan kekasili 
(Tuhan) yang _sekian lama dicarinya di-dalam hidupnya. Menyatakan 
ini adalah suatu bahaya besar bagi dirinya. Kepalanya bisa bercerai · 
dari badannya, dan mungkin dia di-salipkan sebagai Al-Hallaj, atau 
di-kurung dalam penjara sebagi Suhrawardi sampai mati. · Tetapi 
p~dulah sudah hatinya, hal itu dikisahkannya juga, walaupun 
da~:ahnya akan tumpah ke•bumi. Tak mengap~! Karena darah· 
tertumpa itup'un adalah alamat dari murni-sucinya Cinta itu. Bahkan 
bukanlah salib dan kur1,1ngan yang ditakuti oleh Hafiz, tapi dia takut 
kalau-kalau perjumpaan semalam itu hilang dari dalam hatinya. 

Yusuf, yang telah hilang dari tanah-airnya, jangan-berduka! 
Kau 2asti keinbali ke-bumi Kanaan. Janganlah berduka. 
Tempatmu bersedia kini , kelak berganti menjadi ternan 
Janganlah berduka. 
Kau kan Iihat - kembang-kembang tersenyum menyambutmu 
pulang, 
jangan berduka . 
Rambutmu yang kusut ka'n berhias puspa . . 
Hati yang, sedih akan riang gembira; Janganlah berduka. 
kalau Alam cakrawala berputar di-luar kesukaanmu 
Namun kead~an tidaklah tetap :begit u saja, janganlah berduka. ' 
Ayuhai burung Kenari, musim kembang 'Iah datang . 
be.rnyanyilah lagi, dari dahan hinggap di·dahan: JaJ1,ganlah 
betduka. · 
Kau tidaklah kenai rahasia dari kegaiban; Jangan putus asa. 
Berapatah banyaknya lagi rahasia tersembunyi di-balik ujud; 
jangan berduka. ' · 
Menuju Ka 'bah, terbentang padang belantara 
Tetapi disana , bertabur ranting, urituk bahagia; Janganlah 
berduka. 
Tuhanlah yang tahu, ·betapa penderitaan kita lantaran mencintai 
Dia. 
Penderitaan dan kerinduan, lama terpisah dari Dia. -
Jangan berduka. . 
Ayuhai hatiku. Jika besar gelombang menderu dalam lautan. 
Akan datat.glah perahu Nabi Nub , menjemput engkau . 
Janganlah berduka . . . · 
Tempat ini memang menakutkan, dan tanah daratan masih jauh. 
Tetapi itu tak akan lama, sebentar alamp:m cerah 
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Janganlah berduka. 
Hatiz! Meskipun kau ini miskin, dan malammu gelap-gulita 
semata 
Selama engkau masih menyeru natna-Nya, dan Qur'an 
ditanganmu 
Janganlah berdu·ka. 

Di-dalam satu syair Shutiyahnya yang · tinggi dilukiskannya 
perjuangan hatinya 'diantara kehidupan sebagai manusia, seruan dan 
.panggilan · dunia. serta seruan dan panggilan Tuhan. Mulanya dia 
berkata : 
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"Marilah kemari! 
Cita-cita yang pendek, .goyah sendinya 
Tuangkan seteguk khamar dalam pialamu 
mari minum. minum. 
Sendi usia hanyalah di-atas angin". 
Tiba.-tlba diapup sadar, lalu dikutukinya du!lia yang merayunya 
itu : \ 
"Jangan kau harap dunia ini men,eguh janji 
Jangan kau taburkan cinta kepada si tua bangka ini . 
Tidaklah kau tahu. dia telah berjanda seribu janda". 
Setelah itu dia langsung tersadar : ' 
"Eh. apa yang telah pernah kukatakan kepadamu tadi? 
. Malaikat yang gaib telah berbisik kepadaku semalam 
Sedang aku dalam · mabuk tak sadar diri. 
Hai burung Rajawali yang ingin terbang tinggi 
Tetapi dirinya terikat di"tikar sembahyang 
Dan badannya terkurung dalam Zawiyah tempat berzikir 
Bukan di-sini tempatmu. Bukani 

. Terba~l.ah tinggi! 
Deng~1lah kataku : 
"Belumkah kau dengar · terompet · serunai sangkakala telah 
berbunyi tnemanggilmu dari hal am an 'Arasy? 
Apa jua lagi yang menyebabkan betah duduk berlama-lama disini? 
Terbang kesana, terbang!" · 
Hulah. setengah dari · butir-butir mutiara Hikmat dari Tasauf 
Hafiz. · 
'.;Janganlah kau ,mengharapkan apa-apa dari padaku ; 
aku ini adalah orang mabuk · 
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Aku telah memtnum arak itu dari asal pialanya 
Sejak hari "Alastu". , 
Sejak aku berudhuk dari telaga asyik , 
Aku takbirkan empat kali (52) atas segala yang ada ini 

. Hidangi aku, dengan gelas putih itu, supaya aku terangkan 
kepadamu 
Rahasia ketentuan yang menyebabkan daku !inglung dan mabuk. 
Di-sini gunung lebih ringan dari nyamuk , 
Janganlah putus asa dari rahmat, ·wahai penyembah arak 
Biarlah mulutmu menebus nyawamu 
Kebunku tiada menumbuhkan Alam dalam taman pandangan 
Yang lebih indah dari pada duri di-tangah bunga 
Tidaklah tenteram hidup di~bawah gubah hijau (53) ini~ 
lain dari pada sekuntum harjas yang terkulai disapu angin 
penderitaan. 

Hafiz rindu-dendam kepada Engkau, melebihi rindu Raja 
Sulaiman 
Walaupun - tangannya tak mendapat apa~apa kecuali hanya
angin". 
Itulah beberapa butir pula dari inti Tasau Hafiz. · 

VIII 

ABDURRAHMAN AL-JAMI 

Nuruddin Abdurrahman AI-Jami -bin Nizamuddin. Di-Iahirkan 
pada 23 hari bulan Sya'ban tahun 817 H. (1414 M.). Namanya sangat 
terkenal di-dalam silsilah rantai Thariqat Naksyabandiyah. Sebab dia 
berguru kepada Syekh Sa'duddin Kasygharl, seorang. pemuka dari 
Thariqat itu. Beliau hidup di-zaman Sulthan Muhammad Al-Fatih, 
pena'Iuk Konstantinople. 
Baginda in gin benat" hendak b~rjumpa dengan tua.n Syekh yang besar 
dan masyur itu, sehingga baginda sediakan 5.000 1\it'at emas sebagai 
hadiah dan beberapa salin pakalan. Lalu baginda utus utusan 
mendatangi Syekh itu ~e Damaskus. Tetapi setelah kabar itu terdengar 
kepada beliau. beliau pergi bersembunyi ke-negeri Halab (Aleppo) . 
Ketika beliau di-tahan orang, beliau tak mau, sebab katanya akan 
pergi menziarahi ibunya yang sedang sakit. Beliau meninggal di Huraat 
tahun 898 H. (1493 M.) 

Seorang -Shufi besar, seorang taqwa dan saleh dan pen yair, dull 
pujangga penganing Roman. Seorang yang saleh tetapi tidak menjnuh 
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kan diri dari masyarakat. Pemuda-pemuda sangat tertarik mendengar 
butir hikmatnya di-dalam lmajlis, sebab tidak memberati orang. 

l 
~!amanya sangat populer dalam kalangan khawas dan awam. 
Orang-orang tinggi tertarik dengan hikmat ketinggian ilmunya dan 
orang biasa tertarik dengan kesanggupa11nya tnemberikan penerangan 
agama dengan populer. Sulthan-Sulthan yang besar ingin mencium 
tangannya. Diantaranya Sulthan Yakub dan Jihan Syah, Sulthan 
Muhammad Al-Fatih dan Bayazid II di Turki. 

Memang AI-Jami seorang Ulama Besar. Karang~nnyapun banyak 
dalam berbagai cabang Ilmu Islam. Sejak dari Tafsir Hadits. Bahasa 
(Nahwu-Sarat) dan Tasauf. Hikmat yang tinggi ditulisnya berupa 
ceritera Roman. 
Diantara bukunya ialah "Nafahatul Ins" dan "Syawahidun 
Nubuwwat". Ada pula Syarah dari karangan Ibnu 'Araby. Buku beliau 
yang bernama "Rantai Emas" penuh berisi Tasauf dan Filsafat. 
Roman beliau yang terkenal berupa Proza, ialah "Salaman dan 
Absal". Yang masyur pula ialah Kjsah "Yusuf dan Zalekha". Dalam 
kisah · "Salam an dan Absal" itu beliau lukiskan faham Tasauf dan 
Filsafat yang mendalam sekali tentang Alam. Asal usul k:ejadian, 
Pemerintahan, Agama dan sebagainya. 
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Setengah dari butir Hikmatnya, berupa "Munajat". 

"Ya Rabbi, Ya Tuhanku". 
Jauhkanlah kami dari pada menghabis-habiskan waktu pada 

· perkara-perkara kecil yang tidak ada gunanya. Tunjukkanlah 
kepada kami segala perbra menurut hakikatnya yang sebenarnya. 
Angkatkanlah dari atas mata kami selubung dinding tiada sadar. 
Perlinhatkanlah kepada kami hakikat itu, dengan tiada sembunyi
sembunyi lagi. Jangan diperlihatkan kepada kami b·arang yang 
tidak ada dengan ·rupa yang ada. Dan janganlah engkau letakkan 
selubung tidak ada atas keindahan yang ada. Jadikanlah kiranya 
bayang-bayang ini tnenjadi kaca untuk menilik mazhar (54). 
Keindahan-Mu. Jangan menjadi sebab petdindingan dan kejauh-

. an. Dan jadikanlah segala rupa dan bentuk yang ada yang indah 
menatik hati itu, menjadi wasilah bagi kami untuk ,mengenal 
Engkau dan melihat Engkau. Bukan menjadi sebab dati keja
hilan dan kebutaan. Karena yang demikian itu !idalah menyebab
kan kami tidak menjadi apa-apa, dan terjauh dati dekat-Mu. 
Maka fanganlah kami ini Tuhan tinggalkan sepi dalam tubuh ini. 
Berikan kiranya · bagi kami jalan kelepasan dari pada belenggu 
diti sendiri. · · 
Dan tambahi kitanya Ma'rifat kami terhadap Engkau .. ·' · .... :" 
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IX 

MUNDURNYA TASAUF DI TANAH PERSIA 

Di tahun 907 H.- 1502 M., naiklah Kerajaan ~hafawiy di Persia. 
Kerajaan ini telah berjasa mempersatukan Kebangsaan Persia di 
bawah suatu Kerajaan Besar yang berhak memakai gelar "Syahin 
Syah" (Sri Maharaja di Raja), setelah sekian lama dalam rebutan 
Bangsa Mongol Islam, Turki dan Arab. Rajanya yang amat masyhur 
ialah Syal"- Isma'il. Beliau menyatakan bahasanya Mazhab yang resmi 
ialah S;;1 'ah. Beliau amat benci kepada Tasauf, sebagai bencinya 
kepada segala faham yang berbau Ahli-Sunnah. Belia: anjurkan 
Ulama-Ulama dan Pujangga kalau hendak mengarang, hendz)dah yang 
bersangkut dengan propaganda Syi'ah semata-mata. Syair memuji 
keturunan Hasan Rusin, mendapat sokongan Keraja:an. Tetapi syair
syair Tasauf amat dibenci dan ahli-ahli Shufiyah dikejar-kejar. Maka 
hilanglah keistimewaan Tasauf Persia sesudah berkembang sekian ratus 
tahun. Berganti dengan perkembangan Mazhab Syi'ah. Bahkan pemah 
Ulama-Ulama Tasauf itu disiksa dan dibunuhi. 

Sejak itu tidak banyak dikenal orang lagi Ulama Tasauf di Persia, 
hanya seorang yang tersebut namanya yaitu H a t i f. 

Peresmian Persia rilemakai Mazhab Syi'ah, dan bagian Dunia 
Islam yang lain-lain rata-rata bermazhab Sunnah, menyebabkan 
beratus tahun hubungan terputus diantara Persia dengan Dunia Islam 
yang lain. Sekarang telah timbui hubungan kembali setelah Abad ke-
::::>ua Puluh. ' 

Desakan kepada Tasauf di Persia, ~enyebabkan dia terpaksa 
menurun kelembah tanah India. Di sana dia diterima oleh tanah yang 
subur. Perjuangan kepercayaan dengan kaum Hindu, menyebabkan 
Tasauf dan filsafat Islam di India bangkit dalam bentuk baru. Di 
sanalah timbul ahli-ahli Tasauf, seumpama Syah Waliullah Dahlawi 
dan Mujaddid Alfu Sani (Pembaharu Islam di ribu kedua). Zaman 
pcmerintahan Raja: raja Mongol di India, terutama di zaman Akbar 
Khan di Agra (Delhi). telah memperteguh tertanamnya Tasauf Islam di 
India. Dan dari sanalah pula faham Tasauf mengalir lebih dahulu ke 
tanah air kita Indonesia ini. 
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BAB X 

MULAI MENURUN 
< 

Tasauf sesudah ·A bad ke delapan dan 
seterusnya (Abad ke empatbelas) Miladiyah 

I 

Dengan habisnya Abad yang ke-tujuh dan masuknya Abad 
ke-delapan, atau Abad ke-empat betas Masehi, tidaklah didengar lagi 
perekembangan atau fikiran yang baru di!am Tasauf. · Meskipun 
ban yak pengarang-pengarang kaum Shufi yang menyatakan . fikiran, 
seumpama Al-Kassyani (meninggal tahun 739 H. 1321 M.) yang 
banyak mengeluarkan buku-buku tentang Tasauf, tidaklah lagi beli~u 
menyatakan atau pula niengeluarkan pendapat yang baru, yang dapat 
dikembangkan. Bahkan timbul pula seorang Shuij yang besar, yaitu 
Abdul Karim Al-Jaily, pengarang kitab "Insan Kamil". Meskipun 
"Insan Kamil" sebuah buku yang boleh dihitungkan menggemparkan 

· bagi Ulama-Ulama Sunnah dan Fiqhi, namun isinya tidak lebih dari 
menjelaskan atau "memperindah" buah fikiran Ibnu ·'Araby dan 
Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. 

Di dalam Abad ke-sepuluh, datang lagi seorang Shufi yang besar 
di Mesir, yaitu Abdul Wabhab Sya'rani. Banyak pula karangatmya. 
Tetapi kalau kita baca, isinya hanya penuh dengan soal-soal ganjil 
yang tidak diterima rasa, usahkan akal. 

Di Abad ke-dua belas timbul pula Abdul Ghani Al-Nabiusi (me
ninggal tahun 1143 H. (1735 M .) . Dia hanya pengikut Ibnu 'Araby. 

II 

Dengan habisnya Abad ke-Tujuh dan masuknya Abad ke-delapan, 
tidak ada lagi "yang baru" yang .dapat dicari dan diselami dalam 
Tasauf. Kemajuan perasaan dengan tuntunan Filsafat atau k(!merde
kaan fikiran yang rilendalam, tidaklah diharapkan lagi sesudah Abad 
ke-delapan itu, atau Abad ke-empat betas Masehi. Seketika itu adalah 
zaman suram-muramnya cahaya fikiran dan cahaya perasaan dalam 
Dunia Islam. Karena rasa "putus-asa" telah meliputi Dunia Islam, 
sejak jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Dan lagi kekuas

1
aan 

telah berpindah ke Asia Kecil dan dilanjutkan memangku jabatan 
Khalifah oleh bangsa Turki Bani Utsman, sejak zaman-zaman itu, 
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· pelita; Timur mulailah redup, karena .Barat akan bersedia menerima 
Zaman Renaissance. Dalam segala lapangan Ilmu Pengetahuan, hanya 
terdapat taklid, yaitu mnerima dan menurut saja kepada apa yang 
telah ditulis dan dijelaskan oleh orang yang dahulu-dahulu. Bagaimana 
pun luas kupasan suatu ilmu, tidaklah orang berani Iagi keluar dari 
pada garis yang tdah ditentukan oh;:h guru atau orang orang tua-tua. 
Terjadi kehilangan semangat dalam Fiqhi, dalam Ilmul-Qalam, Ilmu 
Tasir, Ilmu Hadits ; Tasauf yang tadinya telah menaikkan nama yang 
besar-besar sejak AI-Junaid, AI-Hallaj, Ghazali, Ibnu 'Araby dan 
Iain'-lain, maka sejak Abad ke-delapan itu Tasauf telah mengambil 
bagian yang banyak sekali di dalam keruntuhan Semangat Islam. ' 
Dan membawanya keluar dari pada garisnya bermula. 

Dari katangan Tasauf-lah timbulnya membesar-be~ark<>J1 kubur 
seorang . yang dikatakan W ali, yang dikatakan Quthubuz Zaman. 
Bebenipa adat dan kebiasaan yang pada hakikatnya bukan dari ajaJ;an 
Islam, telah bertumbuh dalam kalangan Islam sendiri. Sehingga jika 
pemeluk Agama Nashrani hanya mengakui Tiga Tuhan (Oknum), telah 
terlihat dalam kalangan Islam orapg yang membesarkan bahkan 
menuhankan kubur. Sampai sekarang jika sekiranya kita ziarah ke 
tanah-tanah Islam, kita akan mendapati hal-hal yang tidak masuk 
aka!. Penduduk Baghdad bersumpah, bahwa yang dipandang amat 
tinggi dan suci, ialah kubur Sayid Abdul Kadir Jailany, dan kalau dia 
menganut faham Syi'ah, bersumpah ke Kazimiyah, kuburan Musa 
Al-Kazim. Dan selain dari Kazimiyah, kaum Syi'ah sangat membesar
kan kuburan Saidina Husain di Karbala, dan Saidina Ali di Na:jaf. Di 
Mesir . s!lmpai sekarang terdapat beberapa ad at "Maulid", , yaitu 
berhari-raya setiap tahun ke kuburan seorang "Wali", seumpama Said 
Badawi di Thantha. Dengan mata kepala sendiri kita melihat oang 
menghantarkan surat-surat "rekes" ke kuburan Imam Syafi'ie. Mana 
yang rugi, minta diberi laba. Gadis tua minta dicarikan jodoh. 
Mahasiswa yang dalam . 'ujian, minta diberi petunjuk supaya lui us 
dalam ujian. Selain dari di Baghdad dan Mesir, sangat pula besarnya 
pengaruh kubur itu di tanah Hindustan. Ada sa:tu golongan orang 
Islam yang menyimpan debu dari kubur Syah AI-Hamid , yaitu salah 
seorang murid atau pengikut Abdul Kadir Jailany yang membawa 
masuk Thariqat Qadariyah ke Hindustan. Seakan-akan kaum MusH
min di India telah merasa "sedih" sebagai sed\hnya Bani Israil melihat 
orang kafir ada berhala persembahannya, lalu dia memohonkan 
kepada Nabi Musa supaya dibikinkan pula berhala persembahan! 

Kaum Muslimin "tidak mau ketinggalan" dengan orang Hindu 
penyembah berhala. 
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Telah campur aduk kepercayaan Tasauf Sunni dengan Widatul 
Wujud, dengan Quthub dan lain-lain sebagainya dengan . faham 
Bathiniyah. Beberapa golongan memberikan "Hak Istimewa" kepada 
kaum Said, keturunan Ali bin Abi Thalib, sebab dia keturunan Rasul. 
Seatu zaman mereka diberi tanda, yaitu sorban hijau laut atau sorban 
hitam. Supaya dia dipandang sebagai makhluk utama yang harus 
dibesarkan. Di Hadramaut bertemulah "Em pat Kasta", meskipun 
tidak disebut, tetapi dijalankan. Kasta tertingginya kaum Said. 
Merekalah "Brahmana-nya kaun IsWim, sebab . merekalah yang 
memegang kekuasaan agama seluruhnya, ta.k boleh dibantah. Di 
bawahnya ketiga terdapat kaun saudagar. Dan •di bawah sekali tani 
dan kuli, yang dinamai "Dhul'afaak" (orang yang lemah-lemah). Dan 
setiap tahun terdapat ziarah besar, membtkin "Wahsyah" ke kubur 
salah seorang Sai~. .(*) , 

' Mekkah sendiri yang selama ini menjadi sumber cahaya, telah 
digelapkan oleh bermacam bid'ah dan khurafat. 

Kepercayaan kepada adanya Wali Keramat yang tidak dikenal, 
menyebabkan timbulnya ketaku\an kepada · sesama man usia. Keperca
yaan kepada Nabi Khaidir yang hidup terus beribu-ribu tahun, 
terdapat dimana-mana sehingga timbul takhyul, bahwasanya orang 
yang dahulu ekali keluar dari Masjidil Haram dari pintu Babel Salam 
di Mekkah sesudah sembahyang Shubuh, itulah Nabi Khaidir. 

Sesudah Abad ke-delapan itu tumbuhlah Thariqat-thariqat laksa
na tumbuhnya cendawan. Seoratig Syeikh yang berpengaruh, mendi~ 
rikan Thariqatnya sendiri. Negeri Afrika Utara adalah negeri yang 
penuh dengan Thariqat. Dan masuknya Islam ke Indonesia pun adalah 
dalam suasana Thariqat. Pertumbuhan Tasauf dan Thariqat di 
Indonesia akan kita kupas dengan tersendiri, Insya Allah! (**) 

Perjuangan menentang Tasauf yang tersesat, yang telah tercam
pur-aduk dengan ajaran yang bukan asli dari Islam, tetap masih ada. 
Sekali-kali timbullah orang-orang besar yang memberikan bantahan, 
kadang-kadang lunak dan kadang-kadang keras. Yang amat masyhur 
menentang Wihdatul Wujud, Hulul dan Ittihad itu ialah Ima~ Besar 

(*( Lihat M. Luthft ium'ah. "Hayatu'l Syarq". 

(**) Bertemu dalam catatan Abdulkarim Amrullah. (Haji Abdulkarim Amrullah), 
yang selesai ditulisnya aemalam aebelam saya dlliahlrkau, yaitu d Muharram ·1326 (15 
Februari 1908) 41 buah nama-nama Thariqat, yaitu : 1. Al:Naksyabandiyah. 2. 
Al·Qadiriyah. 3. Al-Syaziliyah. 4. Al-Rifa'iyah. 5. Al-Ahmadiyah. 6. Al-Dasuqiyah. 
7. Al-Akbariyah. 8. Al-Maulawiyah. 9. Al-Kubrawiyah. 10. Al-Suhrawardiyah. 11. Al
Khalawitiyah. 12 Al-Jalutiyah. 13. Al-Baktasyiyah. 14. Al-Ghazaliyah. 15 Al-Rumiyah. 
16. Al-Sa'diyah. 17 Al-Jisytiyah. 18. Al-Tsu'baniyah. 19 Al-Kasyaniyah. 20. Al-Ham-
zawiyah. 21 Al-Biramiyah .... . .. xx) . . . 
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lbua Talmlyah (meninggal tahun 727 H. (1329 M.), dan muridnya · 
Ibnul Qayyim Al·Jauziyah. lbnu Taimiyah adalah seorang Alim Besar, 
dalam Mazhab Hanbali yang' sangat luas pengetahuannya dalam 
Hadits dan ilmu·ilmu yang lain. Muridnya Ibnul Qayyim-pun laksana 
Plato · menjadi murid dari . Socrates. Kita banyak mengenal lbnu 
Taimiyah karena membaca · buku-buku lbnul Qayyim yang sang;lt 
banyak, mengenai b,erbagai•bagi soal. · Kel;lua beliaupun adalah 
menyukai Tasauf, tetapi sangat menentang akan faham ibnu 'Araby. 
Dalam kitab 1'Tablis Iblis" lbnul Qayyim mencuci bersih faham
faham · icarut kaum Shufi. Karangan lbnu . Taimiyah "At-Tawassul wal 
Wasilah" membanteras sekeras-kerasnya akan membesar-besark~m 
kubur yang rupanya sudah· sangat merusak kepercayaan sejak Abad 
ketujuh itu . . Pendiriannya yang .tegas dan sikapnya· yang keras tak 
kepal damai dengan . Ulama-Ulama yang berpengaruh dan dapat muka 
dari Kerajaan, menyebabkan dia dimasukkan berulang-ulang ke dalam 
.perijara. Dim Ibnu Taimiyah pun meninggal dalam penjara. lbnul 
Qayyim ·kerap kali brrsama meringkuk dengan gurunya dalam penjara. 
Tetapi ·beruHmg-ulang dalam penjara itu telah menambah bersih 
pt:ndirfan 'bidup kedua oamg utama itu. Oleh karena tantangannya · 
yang· heb'at-hebat itu, maka kedua beliau dipandang musuh besar oleh 
Ulama-Ulania yang lain. 

'au~h fikiran Ibnu Taimiyah' dan lbnul Qayyim-lah yang 
menimbulkan, inspirasi bagi . Syekh Muhammad lbnu W ahhab dalam 
Abad ke-delapan :betas· (A bad. ke·d!la betas Hijriyah), buat membangun 
fahain /'Kembati kepada Sunnah" yang le~ih terkenal dengan nama 
W'aliabrdi tanah Arab. Faham Wahabi; sebagai lanjutan dari Mazhab 
HambalJ inilah yang diperjuangkan oleh Raja-raja lbnu Sa'ud di tanah 
Arab. yaitu ,Tauhi!il' . 

Ibqul .. Qayyim yang luas faham dan ilmu pengetahuan itu, 
kadang·kadllng rnembela juga kalau ada' kaum Shufi yang beJ;faham 
Wihdatul. Wujud, kalau· hany! karena dimabuk cinta belaka pemah 
dia lherkata : · · .~ · 

''Yang ma~shum hanyalah Rasul s.a.w. - Adapun Insan yang 
· laiil·;. bertambah. Kamii-nya, bertambah ·tersalah dia sekali-sekali. 
Apatah:lagi,dalani titisan yang sulit ini, perjuangan yang sengit yang 

.. : xx). 2:2. AI-'Ussyaqiy,ah. 23 AI-Bakriyah. 24. AI-'Umariyah. 25. AI-Utsmanniyah. 
26'•.' ·AI.~·A·~awl~, 27 .AJ,Abbasiyah. 28 Al-Haddariyah: 29. AI-Khalawatiyah. 30. Al
Badawiyah. 3~ . . AJ.Sanusiyah. --32 AI-Thaifuriyah .. 33 Al-Ghaibiyah. 34. AI-Khidriy'ah. 
JS;: ~Syatbthariyah. 36. AJ~Bayumiyah. 31. AI-Khalidiyah. 38. AI-'Idrusiyah. 39. AI
Mtt~llfyah> 4lbAI-S.uribaliyah. 41. AI-Uwisiyah. 
Pin k.ata.~liau ,: "D!In banyak lagi lain daii pada itu, dari pada ..... xxx). 
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· kerap kali tergelincir kaki karena sulitnya, . dan tersesat faham 
karena rul!litnya, sampai berpencar-pencar jalan yang harus ditempuh 
orang-orang yang Salik .. Hanya sedikit yang terlepas dari terpesona. 

Betapa tidak, padahal dia adalah lautan yang dilayari oleh 
pelayarnya menempuh ombak bergulung laksana bukit. Atau laksana 
satu medan perang yang seeorang pahlawanpun ngeri melihat, dan 

· bingung faham orang-orang yang utama sekalipun. Telah sampai, 
rnakhluk ke tepi pantai itu karena ingin nienumpang berlayar di 
dalamnya. -Setengahnya termenunglah dia, timbul takqt besar ombak. 
Sehingga tidak te~peranjakkan olehnya kakinya. Lalu dia berkata :, 

. "Lebih baik aku tegak saja di sini, supaya ·aku selamatl". Orang yang 
bjjaksana tidak akan membawa dirinya ke dalam kebinasaan". · 

Setengahnya lagi pulang saja dia ke rumah, karena takut 
mendengar bunyi hempasan gelonibang itu. Tak sanggup dia melihat, 
usahkan berlayar. · 

Setengahnya lagi memberani-beranik~n diri lalu dilompatinya 
ombak itu, kadang tehtpung, kadang terbenam. Ketiga-tiga itu sjlma 
terancam bahaya. 

Yang hanya bethenti ditepi pantai, tidaklah akan dapat mengelak
kan kakinya dibasahi ombak. Orang yang lari, kemanapun dia lari, 
namun dia terpaksa )llesti kembali ke pantai itu juga. Adapun yang 
memberani-beranikan diri itu, setiap sa'at dia terancam tenggelam. 
Maka tidaklah akan terpelihara dari bahaya hanyalah golongan .ke- · 
empat. Yitu yang menunggu datang bahtera dengan hati tenang, 
menunggu panggilan dari Nachoda bahtera : "Irkabuha. Bisrpillahi 
Majreha wa mursaha". (Naiklah ke kapal, dengan nama Allah, yang 
memberinya_ angin dan menyampaikannya ke pantai). 

Itulah Bahtera Nub yang Haqq, dan bahtera Rasul-Rasul sesudah 
Nabi Nup. Siapa yang mengendarainya, selamatlah dia. Siapa yang 
niencicirkan · diri, karamlah dia. Maka naiklah mereka ke dalam 
bahtera "Amar · dan Qadar"·, berlaylU" di ,bawah hembusan .angin, 
dengan penuh penyerahan kepada Yang Maha Berkuasa di taut. Maka . 
belumlah berapa berlayar, datanglah titah kepada dunia dan kepada 

, larigit . . "Ha: bumi, isaplah kembali . airmul Hai langit, tahanlah 
hujanmul Maka keringlah air, berlakulah amar dan berlabuhlah kapal 
di atas lab11han Jadi, Dar ui Qara.r. Yang enggan naik perahu, telah . ,., . 

xD), Thariqat-thariq2t orang besar-besar dan Aulia, hingga kata orang behwasanya 
jalan. kepada Allah Ta'ala dengan sebilangan "Hangok" (nafas) inakhluk" . 
. .. · •. : :· .. dan -kaifiat tiap-tiapnya bennacam-macam pula, dengan sebanyak nama itu · 

. pula. Dan i& mak.!um pada sisi ahli masing-masing. (lzharu Asathiir i1 Muslimin, hal. 44 
Wli$&11 tangan yang belum pemah dicetak). 
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• karam dan telah binasa, laksana kaum Nuh. Dipanggillah mereka di 
atas kepala seluruh Alam : "Jauhlah kamu hai kaum yang aniaya. 
Bukanlah kami yang menganiaya mereka, tetapi merekalah yang 

· menganiaya .diri sendiri. Kemudian i~u datang pula seruan dengan 
titah syara' dan takdir, menjelaskan ke-Satuannya, dan menetapkan 
akan hujjahnya. Dan dia adalah Yang Adil dari segala yang adil : 
"Katakanlah! Bagi Allah-lab Hujjah yang sampai! Kalau Dia mau, 
qiberi-Nya hidayatlah kamu semua!" .... (***). 

Bagaimana akan tercapai faham setinggi ini, Tasauf yang mumi 
dan faham yang sekiranya faham setinggi itu harus dimasukkan ke 
dalam otak orang yang jahil. Berduyun-duyun· man usia yang belum ada 
persiapan jiwa, yang canggung ilmu segala canggung, datang kepada 
seorang Syekh yang berilmu berat sebelah, mempelajari Thariqat 
katanya, mencari Tuhan katanya, maka bukan Tuhan yang bertemu, 
hanya setanlah yang berjumpa. 

Maka tercerailah kebatinan yang tidak sempuma derigan ilmu 
lahir yang tidak matang. Runtuh "kemegahan ummat Islam di dalam 
lingkungan agama yang hanya tinggal bingkai, kehilangan semangat 
dan kehilangan budi. ·Kesatuan Tuhan berganti dengan mempertuhan 
kubur. Kesatuan tenaga berganti dengan perpecahan. Murid mengikut 
guru dan guru membenci guru yang lain. Bertengkat di dalam · soal 
yang ranting, terlepas belaka dari pada pokok dan pohon. 

Dan tidaklah mereka akan selamat kalau sekiranya mereka tidak 
kembali kepada pohon Islam yang asli, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. 
"Kusut diujung tali, kern bali ke pangkal tali". Kemanapun mereka 
berjalan, kemanapun berlayar, kemanapun terbang, tidaklah mereka 
akan sesat dan hilang, selama tempat kembali itu tetap mereka 
· pertahankan. lbarat orang naik kapal terbang di zaman sekarang ini, 
janganlah dia mencoba keluar dari lingkungan daya tarik buminya. 
Karen a kalau · telah terlepas dari sana, dia akan tetaplah tergantung di , 
awang-awang. ,# 

KESIMPULAN PERTAMA 

Enggan rasanya kita hendak selekas ini menutup suatu pembi
car'aan yang seindah sehalus itu. Perkataan tentang Tasauf adalah 
sebagai inti dari agama, atau isi dari hidup. Tetapi sudah tersebut juga 
dalam pepatah orang tua-tua : "Berjalan berperhtmtian, berkata 
berkesudahan ''. · 

(•••). Madarij us Salikin luz ·1, hal 108. 

\ 
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Sipulan dari "buku ini ialah bahwasanya Tasauf Islamy tclah 
tumbuh sejak tumbuhnya agama Islam itu sendiri. Bertumbuh daiam 
jiwa pendiri Islam itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Di-auk 
airnya dari dalam Qur'an sendiri. Kitab Suci yang telah dahulu meng
getarkan perasaan halus, sebelum dia mengetok pintu otak. Al-Qur'an 
yang apabila dilagukan orang dengan suara yang merdu khusyu', dan 
di dengar oleh telinga yang mencintai Seni ke-Tuhanan, akan berse
dialah' dia pada sa'at itu juga menjadi seriang Shufi Pertapa, bersedia 
meninggalkan dunia ini dengan kemegahannya, bersedia meninggalkan 
hidup dengan tipu dayanya, bersedia menerima yang sedikit dengan 
Ridha. Pengaruh Qur'an itu tetap meresap ke dalam jiwa Muhammad, 
yang pernah ditawarkan kepadanya, manakah yang dia suka menjadi 
Nabi kaya sebagai Sulaiman, atau menjadi papa sebagai Ayub, lalu 
memilih lapar sehari, kenyang sehari. Karena di waktu lapar dia 
bersabar memikul penderitaan, dan diwaktu kenyang supaya di bersyu
kur. Sabar menderita dan syukur menerima anugerah, adalah kedua
nya inti imbangan dalam pelajaran hidup. 

Berkesan Qur'an itu pada hidup sehabat-sahabatnya yang utama 
dan besar. Pada Abubakar, yang kurus-kering badannya, berkesan 
sujud dikeningnya, kurang tidur, sebab malamnya penuh dengan 
ibadat. Pada Umar yang dalam jadi Kalifah pemah hanya memakai 
se-pesalinan pakaian. Pada Utsman, dan pada Ali , dan pada Abi Zarr 
dan lain-lain. 

Jadi tetaplah kesan selidikku bahwa Tasauf Islam itu bersumber 
dari Qur'an dan Hadits sendiri. ' 

Setelh Islam dan ummatnya berkembang, timbullah orang-orang 
yang ,disebut Zahld a tau 'Abid atau Nabi. Yang tidak perduli akan 
kemegahan duniawi yang diperebutkan orang qengan sangat, sehingga 
bantam menghantam, jatuh menjatuhkan dan hina menghinakan. Di 
zaman naiknya kemegahan Bani Umaiyah dan Bani Abbas, di Abad 
ke-Satu dan ke-Dua, timbullah Sufyan Tsauri yang lari, kian kemari 
karena mengelakkan pergaulan dengan "o'rang Dunia". 

Timbullah orang-orang utama sebagai Rabi'atul Adawiyah, Hasan 
. Bashri, Fad hail bin 'Ayyaadh dan lain-lain. 

Kemudiannya oertambah kembanglah fikiran, dan bertambah 
mengalirlah kebudayaan Qur'an Alam. Meliputi benua Persia, India, 
Andalusia, Asia Kecil dan Asia Tengah. Bertem:ulah dia dengan 
berbagai fikiran dan berbagai Filsafat agama. Kadang disalinnya, 
kadang disinggungnya. Maka terjadilah pemberian dan pengambUan. 
Di-situlah tumbuhnya KEBUDA Y AAN ISLAM. Meliputi segala rna-
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cam ilmu : Sejak Fiqhi (Recht), dan Ushal Fiqhi (Filosofl of Law), 
Ilmul-Qalam (Theologie of Islam), Filsafat atau Hikmat, Tasauf dan 
lain-tain. Timbullah satu gulungan mata rantai yang indah untuk 
menca'pai kemajuan kemanusiaan di dunia. Maka timbullah Tasauf, 
sebagai suatu persembahan ilmu Budi dan Kabathinan dari Islam 
kepada dunia seumumnya, untuk disempurnakan kalau belum 
sempurna. Kerena pekeljaan kebatinan ito di dunla lnl, tidaklah 
semaju urusan kelahiran! 

Ibarat suatu sungai besar dan panjang, Quran telah mengalir dari 
keliling Ka'bah. Sebagai sumber telaganya, Sumur Zam-Zam yang 
bertuah. Mengalir ke lrak, Persia, Hindustan, tanah Turki dan 
seterusnya. Telah banyak negeri yang ditemuinya, dan keadaannya 
dalam lembah dan tebing yang dilaluinya, ialah menurut keadaan 
tanah dan iklim yang dilaluinya itu pula. 

Apayang kita herankan? Bukankah Quran membuka flkiran dan 
rasa? Bukankah dia sengaja tidak melebur suatu kebangsaan yang dia 
dapati , ke dalam kebangsaan satu saja, misalnya Arab. Bukankah 
Turki masih tetap Turki dan Persia masih tetap Persia? Bukankah dia 
telah dikatakan : "Rahmat bagi Alam? Bahagia siapa yang meme
gangnya". - Walaupun dia bangsa apa - dan "celaka siapa yang 
meninggalkannya" - W alaupun dia ban gsa apa -

Maka timbullah kesimpulan ke-dua : "Quran tetap Quran, ke 
sanalah dikemballkan segala peljalanan ftldran yang bersimpang slur 
bagl ummat ISlam". 

Jalan Tuhan.. adalah dinamakan "Sirathal Mustaqim", jalan yang 
lurus. Lurus tetapi sulit. Harus ditempuh dengan perjuangan. Ibnul 
Qayyim telah mengumpamakannya dengan perahu. Ombaknya besar! 
Kadang-kadang amat berbahaya, tetapi dia mesti ditempuh. Hamzah 
Fanshuri Shufl kita di Aceh abad ke-17 menyusun "Syair Perahu". 
Maka ahli-ahli Tasauf yang besar-besar dan ahli-ahli Fikir besar-besar 
telah menempuhnya. Banyak kesan yang telah mereka tinggalkan buat 
kita. Kadang-kadang- keras pertentangan mereka. Salah menyalah
kan, kaflr mengkaflrkan, Yah, memang j11.lan ini sulit! 

Maka bagaimanakah bagi kita sekarang ini? 
Maka timbullah kesimpulan yang ke-tiga : "Marl klta kemball 

kepada sumbemya, yaltu Qur'an dan Sunnah. Dan marl jadtkan !legala 
kemajuan ftklran dan pendapat orang yang terlebih dahulu meqjadl 
bahan: 

195 .. 

Gudeg Bukoe



XLVIII 

"lkhatalafa'n Nasu fi maqad raau wa rawau 
Wa kulluh um yadda'una'l fauza bin-Nashri 
Fakhuz biqaulin yakunan- Nashshu yanshuruhu 
Imma 'Anil-Lahi au 'an Sayyidil Basyari". 

"Telah berselisih manusia tentang yang-mereka pandang 
dan mereka ceriterakan · 
Semuanya mengaku bahwa merekalah yang menang mendapat 
Maka ambillah kata-kata yang disokong oleh Nash 
Baik dari Allah , atau dari Penghulu segala lnsan") . 

AI-Ghazali, Ibnu Taimiyah, lbnu Qayyim, 
lbnu 'Araby; Ibnu Sabi'in, Ibnu Al-Faridh, 
Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. 

, Bukan itu saja! - Pun buah hasil pendapat dari Socrates, Plato 
dan Aritoteles, Spinoza, Descartes, Hegel, Thomas Aquino dan Bruno, 
Rosseau dan Tolstoy, dan siapa juapun. Jadikanlah semuanya bahan 
pembanding. untuk mengecap sari Kebenaran Hakikat, Y AITU : A L-
Q U RAN. . 

La tanzhur Ua man qaala; wan Zhur Uaa ma Qaala" Kata , 
Saidina Ali : 

"Jangan pandang yang berkata, pandanglah kata". 

Karena hidup manusia dan fikiran mausia, dan pend.apat murni 
manusia, adalah Tasauf belaka dari Sabda Suci Tuhan. 

Dew~ tn itulah kita meneruskan bengkalai yang belum sudah,· 
mt!mpermurni Hidup Kebatinan. Hidup Kerohanian, yang dunia 
sangat perlu kepadanya. Terutama disa'at sebagai sekarang · ini. Dan 
ingatalah yang pertama dan utama, yaitu untuk diri sendiri. 

"Carllah diri dahulu sampai dapat dan sesudah dapat, hilangkan
lah diri ke dalam Kemanusiaan seluruhnya". 

*** 
Enam atau tujuh ratus tahun redup cahaya perkembangan Fikiran 

dalam Islam. Berkisar dan bergefar kebesaran ke tanah Barat. Tetapi 
masuknya fajar Abad keDuapuluh Masehi, atau Abad ke-Empatbelas 
lslamy, membawa cahaya dari pertumbuhan baru. Dalall) Islam terjadi 
silihan, T a j a d d u d . . 
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Jamaluddin Al-Afghany. Muhammad Abduh dan murid-muridnya. 
Semuanya telah membangkitkan semangat Quran. Mengajak ummat 
kembali ke 'pada Qurannya. 

Sir Maulana Muhammad ' Iqbal di India, pencipta dari cita-cita 
Pakistan, yang dengan penuh keinsyafan dan tiada . segan, telah 
mempelajari Filsafat dan perkembangan pengetahuan · Barat. Dan 
dalam dasar jiwanya sendiri telah hidup dengan suburnya ajaran 
Jalaluddin Rumi ten tang Tasauf. Tentang 'ISYQ. Tentang F ANAA 
dim BAQAA. 

Filsafat-Tasauf Iqbal· adalah permulaan perkembangan Filsafat
Tasauf Islamy kembali. Shufiyahnya terlukis dalam syair-syairnya "Bi 
Khudi" dan "Asrari Khudi". Pusaka kemegahan kebesaran Islam di 
India dan Persia telah di jalin kembali dengan berpedoman kepada 
Quran dan berbahan kemajuan fi~iran dan pengetahuan cara Barat 
oleh lql?al. 

· Sahabatku ·Mohammad Natsir mengatakan : "Iqbal adalah 
jembatan yang mempertemukan Fltsafat Barat dengan penedlaan 
Batin Tlmur". 

Iqbal telah menyambung bengkalai Ghazali dan Ibnu Taimiyah , 
lbnu _' Araby dan Jalaluddin Rumi. 

Dia merasa sedih karena dia tidak mengerti bahasa .Arab. "Uj'ar- · 
anku telah menghidupkan kembali api Persia yang telah redup. Sayang 
Iidahku tidak dikenal oleh sumbernya , yaitu lembah Hejaz" . 

Tasaufnya bukan untuk ma.ti. tetapi untuk hid up . . "Filsafat 
penjelasan hidup. kesusasteraan nyanyian hidup, kesenian perhiasan 
hidup. dan Tasauf inti-sari hidup, dan ibadat pegangan hidup!" 

Dia rindu-dendam dan ' lsyq , dan imaimya bercahaya dan 
menyala , sebagai Ianjutan orang yang sangat dicintainya, yaitu Rumi. 

Dia mencintai keindahan yang Mutlak, dan itulah seni hidupnya. 
Zat (55) Tuhan adalah Zatnya sendiri. Dan Zat Akupun dengan 
Zat-Ku sendiri. Baginya . tidak ada Wlhdatul Wujud. Sebab itu dia 

.melanjutkan Ghazali. , 
Rumi dan Ghazali telah bertemti dalam jiwa Iqbal. 
Langkah yang tertegt\n itlf telah ' dilanjutkannya kembali. Dan 

kita yang datang di belakangpun harus meneruskan lagi. . 
Nur wan-Naar. 

· Cahaya dan Api. 

*** 
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Dan seketika akan menutup buku ya.ng belum sempurna, karena 
ada niatan lagi melanjutkannya - Insya I Allah - teringatlah saya 
akan pertemuan kami dengan sahabatku Prof. Djojodiguna S.H. 
Pertama di Yogya diakhir Desember 1950. K-edua di Kongres 
Kebudayaan Indonesia di bulan Oktober 1951 di Bandung. 

Sahabatku Profesor itu mengatakan penyesalannya, karena Ula
ma-Ulama kita di Indonesia ini kebanyakkaJi hanya mementingkan 
syari'at saja, tidak mementingkan hakikat. Lalu dibuatnya misal dua 
orang Haji. Seorang namanya Haji Abdullah. Dan seorang lagi Haji 
Abdul-Lafal. 

Abdullah artinya Hamba Allah. 
Abdul-Lafal artinya Hamba Lafaz yang tertulis saja. 

Itulah Ulama Syari'at. 

Maka kumisalkanlah kepada beli~u. bahwa Abdullafal-ptin harus
lah menjadi Abdullah. Karena diantara syari'at dengan haki~at itu 
adalah lahir dan batin. Laksana pada pohon kayu, t~ras dan 
pengubar. Ter,as ialah inti kayu, dan mengubar ialah ku~itnya. 

Kayu yang hanya tinggal inti saja, tidak berpengubar, atau tidak 
berkulit, tidakJah lama usianya. Dan kayu yarrg terasnya remuk, dan 
hanya tinggal kulit saja, tidak kuat menghadapi angi,n ribut. 

Mfdul Lafal kita cela, karena mereka hanya membaca yang 
tersurat saja. Abdullah:pun telah .menjadikan segerombolan. manusia · 
yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. 
Keduanya sama-sama rpgi. ' 

Kita harus menyempurnakan tumbuhnya kayu itu, kayu "Sya
jaratin Thayyibatin", kayu yang indah murni, b~rdahan bercabang 
beranting dan berdaun subur. ltulah Islam yang sejati. Atau Agama 
yang sejati. 

Yaitu : 

"FUsafat sebagai penjelasan hidup, kesusasteraan sebaglll nyanylan 
hidup, kesenian sebagai perhlasan hldup, d¥ Tasauf sebagai Inti-sari 
hidup, dan ibadat sebagai pegangan hldup". 

Semuanya untuk hidup ! 
Karena hidup yang tinggi dan panjang, ialah yang bernilai. 

Bahkan maut sendiripun adalah patFi dari hidup yang bernilai .... 
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B A B XI 

SELAYANG PANDANG TENTANG 
PERKEMBANGAN TASAUF 

I 

Perhatian Sarjana terhadap Tasauf 

Dalam perjalanan sejarah 14 Abad, telah tumbuh dalam Islam 
suatu pandangan hidup yang amat besar pengaruhnya, yaitu gerakan 
Tasauf atau. ilmu Tasauf. · 

Dimana-mana dalam kehidupan kaum Muslimin nampaklah jelas 
pengaruh Tasauf. Kadang-kadang bertemu . pengaruh yang membuat 
jiwa besar, dan kadang-kadang pula berjump·a pengaruh lain yang 
setelah dibandingkan dengan pokok ajaran Islam yang asli nampak 
telah amat jauh. 

Dalam perkembangan penyelidikan kaum Orientalist, timbullah 
perhatian yang khusus terhadap Tasauf, sehingga beberapa sarjana, 
menkhaskan penyelidikan kepada Tasauf saja. Timbullah sarjana
sarjana se~agai Nickols~n. Louis Masignon, Mac Horten, Acin 
Palacius, Yon Kraemer dan berpuluh lagi yang lain. Dan beberapa 
orang sarjana Beland a / mengambil pula kesempatan menyelidiki inti 
Tasauf yang berkembang di Indonesia. Maka dikajjl31h Tasauf Hamzah 
Fanshuri, Abdurrauf Singkel, Sunan Bonang, Syekh Yusuf Tajul 
Khalwati dan lain-lain. Maka muncullah Dr.Rikers, Prof. Schrieke, 
Zutmulder dan lain-lain, yang memperhatikan ilmu ini dengan sangat 
mendalam, sehingga kadang-kadang harus diakui bahwa "Perbenda
haraan Rohani Islam di Indonesia" lebih diketahui oleh orang yang 
bukan Islam dan bukan bangsa Indonesia. 

Kitapun mengetahui, . bahwa mereka mempelajari ilmu itu di 
dorong oleh berbagai JTiaksud. Ada yang semata-mata mencari ,ilmu 
karena ilmu, dan ada pula yang hendak mencari segi-segi kelemahan 
yang ada di dalamnya, sehingga di dala,m .mengemukakan pertimbang
annya tentang pertumbuhan Tasauf itu, adi! diantara sarjana yang 
mengemukakan pendapat bahwa Tasauf Islam itu tidak berasal dari 
Islam. Maka dalam hal ini, dengan sendirinya tumbuh pertikaian 
diantara mereka sesama sarjana. Ada yang mengatakan bahwa Tasauf 
Islam tumbuh karena pengaruh Agama Keristen, terutama Katholik. 

I 

Ada yang mengatakan bahwa Tasauf Islam tumbuh karena pengaruh 
Hinduisme, dan ada pula yang mengatakan Tasauf Islam tumbuh 
karena pengaruh Filsafat Neo Platonisme. Tetapi ada yang mengatakan / 
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sebaliknya, yakni Tasauf Islam bersumber dari pada Islam itu sendiri. 
Penyelidikan terhadap Tasauf Islam itu sekarang sudah amat 

meluas dan mendalam, sehingga telah bercabang dan berdahan 
banyak. Ada ilmu tentang hakikat Tasauf itu sendiri, mengaji arti 
m a q a m a a t dan a b w a t dan Termonologie- lain-lain yang 
dipakai oleh Shufi. Ada pula penyelidikan khusus terhadap perkem
bangan thariqat-thariqat dan Suluk. 

Ada pula Tasauf Al-Muqarin, yaitu perbandingan diantara Tasauf 
(mistik umum). Dan ada penyelidikan yang khusus terhadap pelopor
pelopor Tasauf. Misalnya tentang AI-Ghazall, AI-Hall~, lbnu Araby, 
Suhrawardl, lbnu Sabl'ln. Dan ada pula penyelidikan khas tentang 
Tasauf di Persia. Pujangga dan Failasoof Islam yang besar Allama 
Mohammad Iqbal masuk ke dalam gelanggang dan membicarakan 
perkembangan Tasauf di Persia ini. 

Selama ini sarjana Islam Indonesia belumlah memasuki gelang
gang ini, menyelidik Tasauf di Indonesia pada khususnya secara 
penyelidikan Ilmiyah pula. Padahal ini sangatlah penting. Karena 
bagaimanapun mengatakan · bahwa menyelidiki ilmu pengetahuan 
adalah obyektif, namun subyektifnya mesti ada. Bagaimanapun luas 
dan dalamnya ilmu yang dicari, termasuk menyelidiki Tasauf itu 
sendiri, namun Tasauf Islam yang diselidiki oleh orang Keristen, 
tidaklah sama penilaiannya dengan jika Tasauf itu diselidiki oleh orang 
Islam sendiri. 

Kita rasailah sekarang kekurangan itu. Karena memarig kita 
masih sangat kekurangan sarjana Islam, yang pangkalan berfikirnya 
ialah Islam itu sendiri dapat dihitung dengan jari, sebagai Prof. Dr. 
Rasyidi. 

Kata Tasauf tak pernah didengar di zaman Nabi kita Muhammad 
s ·A.W. Dr. Philips Hitti dalam bukunya "sejarah Arab" mengatfik~n 
ba.hwa nama Tasauf, baru di dengar pada pertengahan Abad ke Dua 
Hijriyah , Abu Hasyimlah yang mula-mula mencantumkan Ash-Shufi di 

\ 

ujung ~amanya. 
Adapun tentang pengambilan namanya, sudah menjadi perka

taan diantara ahli Loghat. Ada yang mengatakan dari Shuffah, ada 
yang mengatakan dari Shufanah, ada yang mengatakan dari Shifa', dan 
yang lebih terkenal ialah diambil dari bulu binatang ternak, kambing 
dan · unta, diambil menjadi pakaian setelah di-tenun dengan kasarnya. 
Orang yang menanggalkan pakaian sutera . dewangga lalu menukarnya 
dengan pakaian bulu yang sangat di bawah dari sederhana. Dinamai 
Mutashawwlf. Dan cara-cara yang ditempuh dalam hidup dinamai 
Tashawuf. 
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Nama ini tak dikenal di zaman Nabi. Tetapi ada kesannya pada 
Nabi. · 

Pokok ajaran Islam adalah T a u h i d LA ILAHA ILLAL
LAH. Tiada Tuhan selain Allah! 

QUL HUW AL-LAHU AHAD - Katakanlah bahwa ALLAH itu 
ESA adanya. _ r 

WAHHADA, YUWAHHIDU, TAUHIDAN- Menyatukan, terus 
menyatukan sehingga jadi satu. Menghimpunkan segalanya kepada 
SATU, meniadakan kesatuan pada yang lain. . 

Ti(tak boleh singgah jiwa kepada yang lain. Karena AD ANY A 
yang lain, hanyalah karena diadakan oleh yang Satu. Yang Satu itu di 
luar dari 'yang diadakannya. Dan yang lain itu, semuanya adalah 
makhluk belaka, alam belaka. Baik dia alam yang zahir, ataupun alam 
yang batin. Baik ujudnya itu Khariji, atau ujudnya itu Zihnil 

Apabila Tauhid telah menda1am pada jiwa. seorang 'A bid, 
berusahalah dia menghubungkan jiwanya itu dengan khalik-Nya, dan 
inelepaskan jiwa itu dari pengaruh yang lain. · 

Dan ajaran Nabi · Muhammad s.a.w. , adalah menunjukkan 
bagaimana cara-cara dan jalan-jalan yang harus ditempuh untuk 
memudahkan dan melancarkan hubungan i~u . 

Maka segala sesuatu yang menghamb~t mestinya dihindarkan. 
Jalan mesti- terus dan. lurus. Itulah yang diharriai ASH-SHIRATHAL 
MUSTAQIM. 

1. ZU H D 
Sedang Tauhid, dengan sendirinya akan menimbulkan Zuhd. 

Zuhd · artinya adalah tldak ada perbatlan kepada yang lain, kecuall 
kepada Allah. Selain dari Allah tak ada yang terkenang dalam hati. 
Sebab ito orang Zuhud merasai. 

/j ~/:. J'f: 1~/..j/\~ ,.~ ~1,\~/(t 
• ,. ~ 4:::;:;;tc - ' .J • .!:.A ....... ~ _l 
·~ ,-•'J .. _,-

"La yamUb syal'an wala yiunUkuhu syal'un". 
Tidak mempunyai apa-aplt, dan tidak dipunyai oleh apa-apa. 

Manusia merasa bangga dengan harta bendanya dan anak turun-
annya. Maka AI-Quran memberi ingat bahwa harta benda dan ana!r 
!urunann.ya hanyalah· hiasan hidup dunia saja, lain tidak, Yang kekal 
t~lah amal yang saleh. 

·· Banyak orang· yang terpaut hatinya kepada dunia, segala ragam 
keindahannya, lalu diberi peringatan, dunia hanyalah tempat singgah 
orang lafu~_ 
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2. c I D t. 

Kalau hati tidak singgah lagi kepada yang lain artinya negatif, 
n•scaya ada lekatnya, ada tempat terpautnya yang positif. Tadinya dia 

. berupa kepercayaan Tauhid, akhimya menjelmalah dia menjadi 
CINTA I . 

· Kalau sekiranya Ilmu Jiwa Modern membagi manusia kepada tiga 
bagiaii, yaitu perasaan, ftkiran dan kemauan, (rasa, periksa cipta dan 
kiusa) maka CINT A adalah tiga kekuatan itu bergabung jadi satu, 
melepaskan diri dari pada berat tarikan bumi, lalu terbang ke 
angkasa, sehingga lepas dari pada Atmosfeer bumi, dan sampai di 
perbatasan itu, dia ditarik naik ke atas oleh tenaga Yang Maha Kuat 
itu bahkan tenaga tarik bumi itupun dari dia datangnya. 

Oleh sebab itu maka Allama Mohammad Iqbal berkata bahwasa
nya, akal saja, tidaklah dapat dibiarkan melalui batas dan hijab itu. 
Sebab akal itu .pengecutl Dia mesti berteman dengan 'Isyq, dengan 
rindu, dengan CINT AI Barulah dia akan sampai ke sana. 

Jika dalam Alam Filsafat, Schopenhouer berkata bahwa hidup itu 
ialah Iradat, maka alam Tauhid berkata bahwa Hidup itu ialah Cinta! 

Di sini nyatalah pokok pengkal kaji, dan fase yang dilaluinya dan 
akibatnya yang terakhir. Mulanya Tauhid yang ikhlas! Dan kalimat 
Tauhid itu disebut juga Kalimat-Ikhlas, dan Surat Qui Huwai-Lah 
disebut juga Suratui-Ikhlas. 

Tauhid mengakibatkan Zuhud dan Zuhud mengakibatkan Cintal 
Da9 di sinilah permulaan dari Tasauf. 1 

II 

~ENDAPAT BEBERAPA SARJANA KERISTEN 

Beberapa penyelidik Keristen mendapat kesan, setelah di-ikutinya 
dengan pandangan hidupnya, bahwa ajaran cinta dalam Tasauf itu 
berasal dari p~da Keristenl Cinta atau Hubb. 

, Secara ilmiyah, sudilah kiranya sarjana itu menilik AI-Quran dan 
menolong membebask~m dirinya sebentar dari pengaruh perasaan lain. 

· Pedoman yang pertama hams diambil dari Al-Quran itu sendiri. 
Di sana terdapat . beberapa perkataan yang mengandung CINT A, dan 
terdapat kalimah HUBB itu sendiri. 

Pertama ucapan BISMILLAH. 
AR-RAHMAN, dan AR-RAHIM . mengandung rasa kasih dan 
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"Kataba 'ala nafsihl'r Rahmah". 
- Tuhan telah menuliskan atas dirinya sendiri rasa cinta kasih. 

Dan yang lain : 

;r::~ /. _.f C' i'-"/ "" A ~ ~ ~ . . -~, ,\;. '/-;./ iJ <·~, ~.lt:c \J""-!. 
~ li'~J""'~ .. / 1 .. ,. •/ ~Ji 

w \ _./o/ ~ 

-~~~ 
"Qui ya'ibadtyallazlna Asyrafu 'ala anfusihliii La Taqnatu min 
RahmatiUaht" 
Katakanlah (hai Muhammad), hai hambaku yang s.elama ini telah 
menyia-nyiakan dirinya. Janganlah putus dia dari pada Rahmat 
Allah ! 

-'"~t,{j{;H/'~1,~ / /-'.~~.\) .. "//~ ,~, 
·~ _y '_)_ I L.& 4.,.) .2::" U &l ~ ~ ~ 4\,).\ U \ --.... ::r /' _, . J -~~ / 

"lnnal-Laha yaghftrw:-Zunuba Jami'an. Innahu huwa! Ghafurur
Rahlm". 
Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa mereka semuanya, 
dan sesungguhnya Dia adallih pemberi ampun dan penyayang. 

Apabila seorang Muslim' membaca ayat itu, dan Al-Quran itu 
artinya ialah bacaan, dan dengan tartil pula, terasaJah bagaimana 
besar getarnya kepada rasa cinta yang ada dalam jiwa Muslitn itu. 

Jika orang kagum dan terharu mendengar musik tinggi dan indah, 
entah ciptaan Bethoven, atau Mozart, atau Wagner, atau Strauss, 
maka bagi seorang Muslim hila mendengar.~ayat itu, ada yang mereka 
tidak sadar diri l~gi. bercucuran · air-matanya, ada yang, pingsan, 
bahkari ada yang mati seketika itu juga ! 

Kata Hubb atau Cinta · itu sendiripun ada dalam AI-.Quran. 

"lnnal-Lahu Yuhibbul muttaqin". 
Allah cinta kepada orang yang taqwa. 
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. /.' W/1:-1\ ~ ,J/ ~, \~\( ~ _I/~,~, 
~~ '-="~-'~r ~~ u,. . / .~ / 

"lnnal-Laha Yuhibbut Tawabiina wa yuhlbbul muttathah-hirina". 
Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang taubat kepada- · 
Nya dan yang sudi mensucikan 'dirinya. 

Dalam kepercayaan itu, dari TUHAN-lah permulaan cinta, lalu 
dilem'parkan-Nya sebagian dari pada cinta itu kepada ·setiap kita. 
Orang yang belum merasai cinta itu, masih mencintai yang lain sebagai 
mencintai Allah. ! etapi cinta seorang yang beriman hanya kepada 
Allah saja. 

Orang yang beriman adalah sang at cinta kepada Allah. Pendeknya 
Insan yang sejati tiada lain, mestilah menimbulkan cinta yang sejati. 
Ini bukanlah dari ayat Injil, tetapi dari sumber Al-Qur'an sendiri. 
Yaitu ayat 165 dari pada Surat Al-Baqarah : 

\~\/ "./,;.\ ~'"'\·_,'., ~ ~~.,/ ,~a,// 
~ ~ ~ U ~.\JO~.\A \..:..\\" 

/ /() V/ / V Lt. ~J 
)~ /./.,_~,......,,~;/'\ /'?:.>.\"'\""' \ "\6~ .,)/"-' ,9 1 ~ .. .. .. J 't\ Ill ·~ 
~ tCJ.J A.)J . ~ d.,. '.J / ./ t1': ./ ... 

( W- ') ~~,~~ \'tO-D -~ . / , . 
"Wa minan-nasl maly-yattakhizu min dunU-Lahi anda-dan .yuhlb
bunahum kahub~bu Lahl wal Lazina Amanu Asyaddu hubbal-

, LUlahl". . 
Dan setengah dari pada manusia ada yang mengambil pula selain 
dari pada Allah menjadi tempat berlindung. Mereka mencintainya 

sebagi mencintai Allah jua., Dan orang-orang yang beriman terlebih 
cintalah dianya kepada Allah. 

Di-dalam Surat At-Tau bah ayat 25. Seorang beriman disuruh 
memilih, ke-dalam cinta sejati hendak diletakkan. 
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'/~ '{".t--!<'//\~v"':{~ "1-o:.:~: ~/ 
'"'r~Y~J\A~ .. uy·~~.J 

. . \" / • \ -:._ / . t ~ // !., \.-: ~~·i\ ~ ..... ~ 
~ .1.&.1·~~-~GAJ~,o-4» .-uO~ ~I 
,,.... ... ..,.. ~· -? ;.../ ';<.I' . J.J..... v..,- .. , .. 

"/~~,~ /'~~/ ... t' '~/ \ 0)/ ....... ~{ 
J~- ~f/d ~ ~ ... ~~~.;U 

(~L -:V_;J\) ·~~~\ 
"Qui inkana aba-ukum wa abna-ukum wa lkhwa-nukum wa 
azwa-jukum wa ~asylra-tukum wa am-walun iftaraf-tumuha wa 
tija-ratun takhsyau kasa-daha . wa masa~kinu tardhau-naha 
a-hab-ba Ualkum minai-Lahl wa Rasulihi wa .ilhadi 6 sabiUhi 
fatarab-bashu hat-ta ya'tiyai-Lahu bi-amrihl, wai-Lahu la-yahdU 
qaumal fasiqlina". At-Taubat - ayat 25. -

Katakanlah (ya Muhammad), jika adalah bapa-bapa kamu dan 
anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu, dan isteri kamu dan 
kelua-rga kamu dan harta-benda yang kamu kumpul-kumpulkan dan 
perniagaan yang kamu takuti akan ruginya, dan tempat tinggal yang 
lebih kamu ridhai, semuanya itu lebih kamu cmtal dari Allah da~ 
Rasul-Nya dan berjihad pada jalan-Nya, maka awaslah kamu, . sam
pai Allah mendatangkan ketentuan-Nya. Dan Allah tidaklah akan 
memberi hidayat kepada orang yang fasiq. 

Pada lahirnya nampak sebagai ada paksaan metnilih cinta. Tetapi 
pa.da hakikatnya satu hati adalah tcrlalu sempit akan memuat dau 
cinta. 

Al-Hadits dari pada Nabi Muhammad s.a.w. memberikan jalan 
ke luar bagi keraguan .yang tumbuh karena di suruh memilih itu. 
Payahlah orang membongkar cinta kepada ayah dan anak, harta benda 
dan kemegahan dunia. Nabi memberikan penjelasan bahwa semuanya 
.itu di cintai tidak lain ialah di dalam cinta kepada Allah. Orang 
mencintai semuanya sebagai ni'mat TUHAN. Sebab itu Hadits 
mengatakan : ,) ~ ./ 

' y::J\/ 1'\ . ::;J_\ . J,.... ~ . 
"AI-hubbu ffi-Lahi wal baghdhu ffi-Lahi" 
Cinta dalam Tuhan, kecintaan dalam Tuhan. 
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Sebab kalau semata-mata cinta kepada keluarga, harta-benda, 
rumah gedung dan lain-)ain itu jika diselidiki dengan seksama,, 
rumpunnya adalah dari pada cinta diri seorang isteri yang meratapi 
jenazah suaminya yang terbujur akan dikuburkan, , hakikatnya ialah 
karena cemas terhadap nasib dirinya sendiri, siapa y~ng akan me
lindunginya setelah suaminya meninggal. Seorang anak sekolah yang 
menangisi ayahnya yang meninggal dunia, hakikatnya ialah karena 
memikirkan nasib dirinya, siapa lagi yang akan mengongkosi 
sekolahnya! Demikianlah seterusnya. Oleh sebab itu di-insyafkanlah 
kepada manusia, supaya cintanya itu dikembalikan seluruhnya kepada 
asal : CINTA KEPADA TUHAN ............. ! 

Orang yang telah inengaku beriman itupun diberi peringatan lagi, 
bahwa iman itu sendiripun inenimbulkan rasa cirita-sejati. Tidak 
merasa terpaksa, sehingga T u h a n memberi peringatan kepada 
orang yang beriman itu, jika sekiranya ada dian tara mereka yang 
murtad nieninggalkan Agama. Tuhan akan mendatangkan kaum yang 
cintanya kepada , Tuhan berbalas-balasan. Tersebut di-dalam Surat 
~AJ-Maidah ayat 54. 

• 17 /j~~ ""/o/•/\'.)/\\ /•j\~.~;-', cl:...J.l .. ~~ .. • • JJ "'~u '-.... --.... ~ / . ~~~ ......,!, . .... 
/ot.~u,1\.J( ..e J. ...- 0 ~ '~ { • ~ ~~ \ .. tr"_, ...-:: •//. 
\: . ~~ / .. :J~8.~~:.-~~~.w~ 

"Ya ayyuhai-Lazina amanu man yartadda minkum an-di-nlhl fa
saufa ya'tiya1-Lahu biqaumin yuhlb-buhum wa yu-hlb-bunahu". 
Al-Maddah ayat 54. 
Wahai orang yang beriman! Barangsiapa yang murtad diantara 
kamu dari agamanya, maka akan mendatangkan Tuhan Allah 
dengan suatu kaum yang Tuhan cinta kepada mereka dan mereka 
pun cinta kepada Tuhan. ' 
Tetapi datang pula ayat lain yang mengakui bahwa ~inta itu ada 

dalam rumpun jiwa manusia. Cinta terhadap Tuhan. Lalu dengan 
perantaraan Muhammad s.a.w. Tuhan menyampaikan pesan tersebut 
di dalam Surat Al-Imran ayat 31. ' 
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"Qui ln-kuntum tuhib-bu nai-Lahu fatabl'unl yuhb-bkumol-Lahu 
wa yaghflr lakum zunubakum wai-Lahu gbafnrur-Rahlmun". 
AI-Imran ayat 31. 
Katakanlah (Muhammad)! Jikil adalah kamu mencintai Allah, 
ikutilahaku. Niscaya dicintai pula kamu oleh Allah dan dimapuni
Nya pula dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun dan maha 
Penyayangl AI-Imran ayat 31. 
Semua ayat itu adalah bukti yang di atasnya tak usah dicari bukti 

lagi, bahwa sumber CINT A dalam · Tasauf Islam itu adalah ISLAM itu 
sendiri. 

III 

FILSAFAT CINTA MENIMBULKAN TASAUF. 

Cinta itu mengharapkan upah. Sebab cinta itu sendiri sudahlah 
upah. 

Perasaan Iman manusia itu bertingkat, maka cara Tuhan 
memberikan tuntunanpun bertingkat pula. Ada orang yang diberi 
ancaman dengan neraka, maka timbullah k h a u f. Ada orang yang 
diberi harapan dengan syurga, maka timbullah r a j a ' a. Tetapi 
orang yang telah berpengalaman lebih tinggi, terpadulah rajaa dan 
khaufnya kepada satu, yaitu HUBB; CINTA. 

Di sinilah' masuk pelajaran Rabi'atol-'Adawlyah. 
Cinta sejati tidak mengenal berbagai lagi. Kalau masih ada rasa 

bahwa aku, adalah aku dan engkim, adalah engkau, belumlah sampai 
kepada inti-cinta. 

Kadang-kadang tak tahulah dia apa yang akan dibicarakannya 
lagi, tersesat mti.Iutnya, sehingga dia Herkata karena saking /cintanya· : 
Ana'I-Haqq! · 

Kadang-kadang kemana sajapun dia menoleh, kekasih itu saja 
yang kelihatan . Ke f!!atahari terbit, ke bulan purnama : Allah! ke 
ombak bergulung, ke angin sepoi-sepoi : Allah! - Ke tangis anak yang 
baru lahir : Allah! Ke kuburan yang sunyi sepi : Allah! 

Kadang-kadang memuncaklah cinta itu, sehingga merasa ingin 
mati saja! Mati saja dalam cinta, sebagaimana dikatakan oh!h 
AI-Faridh. 
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\ ".!J \ / 0 \ /. , .P / / /.( ..P • 
~ ~\.:;-..,.. U..J~J ~ 4-J- '"~·- ~~..) 

/ / ""'. .;_;..~ /' :..- /' 

_)1, ~ :n \ .. ~ ... ' "" 
• ~ ~\..4-

/ 
"Fa-in syi'ta an tah-ya sa'ldan famut blhl syahldan, 
wa iDa fal-gharamu lahu ahlu 
Fa-man lam yamut fi hub-blhl lam ya'lsyi blhi, 
wa duunaj tina'in nakhli ma janatln nakhlu. 
Kalau engkau ingin hendak hidup bahagia, matilah dengan Dia. 
dalam keadaan syahid. 
Dan kalau tak begitu, maka rindupun di'a adalah ahlinya. Siapa 
yang tak ma,ti karena cinta kepada-Nya, tidaklah dia hidup 
dengan Dia. Kalau bukan karena penyerian bunga korma, 
tidaklah lebih menghasilkan madu; 
Berkata dridu'ddin AI-' Athar : 
Pada suatu hari bersoal jawablah diantara lelatu sesama lelatu 

tentang keindahan dan kemesraan hila berjumpa dengan Nur dan Nar, 
Cahaya dan Api. 

Masing-masingpun berceriteralah tentang pengalamannya. Maka 
seekor lelatu tua menyuruh anak-anaknya merasai kemesraan cahaya 
itu. Maka ada yang terbang, maka dirasainyala_h kemesraan cahaya itu 
dan dirasainya pula panas, lalu dia pulang. Yang seekor lagi mendekat 
ke cahaya itu, dan t.ersentuhlah , pula panas itu, nyaris terbakar 
sayapnya. Diapun pulang membawa bukti sayapnya yang nyaris 
terbakar. Demi tampillah se-ekor lagi ke-muka, terbang menuju 
cahaya, dan terbang menuju api! "Begini" katanya : Dan diapun 
hilang ke dalam cahaya dan ke dalam api! Ma~a dialah yang sampai. 

IV 

CINT A MEMBA W A SAN SAl (LARA T) 

Rasa cinta kepada Allah, yang berasal dari pada Zuhd, dan Zuhd 
yang berasal pokok dari Tauhid, kadang-kadang kian berlarut-larut 
dan berlarut-larut. Dalam bahasa Minang disebut "sansai" sehingga 
kadang-kadang peras.aan yang tadinya hanya semata-mata ·perasaan, 
menjadi ·satu pandangan hid up. 

Cinta kepada Allah, sehingga rasanya tidak berbagai lagi diantara 
Aku dengan ENGKAU, (Kawula kalian Gusti), pada setengah orang 
menjadilah Mazhab Hulul : "La ana ilia Huwa", tidak ada saya selain 
Dia. 

Cinta kepada Allah yang demikian mendalam, sehingga apa 
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juapun yang terpandang, "Allah" juga yang teringat, dan hug 
setengah orang, menjadilah dia faham "Wihdat ul Wujud" (Panlh · ·.~ 
me). Langitpun Tuhan, bumipun Tuhan, burung, kembang-mekar. dtrl 
sendiri : Semua Tuhan. Maka Brahman sebagai dasar kepercayaan 
Hindu y~ng tadinya dari pada Tauhid, bergantilah menjadi Wihdat ul 
Wujud; segala yang kelihatan elokpun disembahll}h! 

Maka terdapatlah pokok bertolak yang tadinya dari pad a Tauhid. 
karena cinta tidak terkecuali, bertukar menjadi s y i r k · (Polithe
isme). 

Lantaran itu jika disebut orang Ta~auf, teringatlah orang kepada 
mysthik! Jika disebut mysthik, teringatlah orang faham Pantheisme. 
Dan Pantheisme menurun ke dalam Politheisme : Segala sesuatu 
Tuhan! WALl-WALl 

· Pokok ajar~Jn Tauhid mengakui adanya W'ali ullah. 
. . ~/ 

• ~ v"o_"1'::'~· ·~~ ~"\/''/•"/\~\~\ 
. ..> A l _J \r- t.J .,Y>-l ~ '-'L::J~ u,.... J 

(tY-~). ~;;~;: 
"Alaa 'inna Auliya 'ai-Lahi lillmaufun 'alaihim wala-hum yah
zanun". Yunus 62. 
Ketahuilah bahwa sesuilgguhnya Aulia Allah, tidaklah merasa 
takut dan tidak merasa duka-cita. 
Yakni orang yang k'arena kesungguhannya mengadakan mujaha

dah dengan hawa nafsunya, orang . berlatih ·:nadhah", orang yang 
memperbanyak zikir, yang taubat, yang tawakkal, ikhlas dan sabar. 
Yang Imannya dibuktikan oleh amalnya yang shaleh. Orang-orang itu 
setelah menempuh beberapa perjuangan hidup, akan diberi Allah 
"Immuniteit", yakni kekebalan jiwa! Orang-orang itu ialah siapa saja, 
tidak pilih bulu, sebab Agama Islam adalah buat semua orang! Semua 
orang bisa saja menjadi Waliullab! Kadang-kadang ahwalnya yaitu 
anugerah sekali-sekali< Dan )\adang-kadang Maqammaat yaitu tingkat
tingkat kenaikkan jiwa yang dialaminya'l 

Tetapi kemudian salahlah orang memahamkan W aliullah ini! 
Orang tidak langsung lagi mendekat Allah menurut pimpinan yang 
diberikan oleh Nabi Muhadi.mad s.a.w. menurut ayat yang di atas tadi. 

\I.~ . / . \ -;1. !It 0~ fl, 
~\ o -~o. (I~ ~r(/wt/."{. .. o~~\ \: 

• ~ .. ~j·~·U4ll\\~·\ . -e.>~~ 
''Q'allnkuntwn tuhlb-bunal-Laha fattabl'u!:nf yvJtblb-~ul-Lahu". 
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Katakanlah (hai Mu.~amm~d) ; Jika benar-benar kamu cinta k~ia
da. Allah . . :tkulah ikuti! Niscaya Allah-pun akan mencintaimu 
pula. . . . . 

.. Sebagai kon!>ckwensi menjadi Muslim, hanya satu, saja jalan yang 
ditempu~ untuk herkontak cinta dengan Tuhan, .Yaitu jalan yang 
.ditunjukkan oleh ·Muhammad, atau jalan yang· dipandui oleh Mu-
halJ1l'ilad s.a.w.; . · 

Sekarang Ko!!sekwensi itu di1epaskan. 
Kagum rrieHhat kemajuan Rohaniah ,yang di capai seorang -yang 

disangka, WaHitllah. lalu . timbullah putus-a~a atas . kesanggupa~ diri 
~e.ndiri< menuj~ lahgsung kepada Tuhfin. Do' a-do' a dan munajat dan 

.,zikir yang diaja,rk:m Nabi Muhammad s.a.w. tidak begitu diperdulikan 
· tagi. Yang lebih penting ialah Tawasul dan WasUah, dan Rabithah . . 
Yaitu berjalari .menuju :Allah dengan perantaraan "guru". Menghadir
kan g~ru dalam ingatan seketika memuJai zikir. Akhirnya menuju guru 

· dikata. hidupnya dan menuj:u. kuburnya setelah ia matil . 
"Si Guru itupun fuanusia. Maka menurut pelajaran Ilmu Jiwa, 

salah ,satu Instirik manusia · dikala Ieriiah, ial3h "ingin menyerah 
lcepada yang kuat". Hilanglah kebebasan pribadi murid yang tadinya 
telah didptakan karena Tauhid, dan terikatlah dia kepada guru ,dan 
kepada waH!. Ditambah lagi dengan kesan pada lapangan yang lain. 
Yaitu dalam fimu Fiqhi sendiri timbullah ajaran W~ib TaqUd, dan 
~Bebast , 

Timbul pepatah : 
/ ;"Man -gala lbna ~qatha'at masylkhatuhu"~ . 

Barang siapa yang berani bertanya "apa . sebab", putuslah hu
,bungan kemuridannya dengan Syaikhnya atau gurunya. 
P~nJarig.tak ada batasnya lagi perkara Wali inL Sampai ada 

tc:epercayaan.bahwa Alam-Cakrawala ini diatur- oleh para Auliaa. Yang 
· di ba~ah sekall adalah · 400 orang baik-baik (Akhyad. Dan di atas 
lbd~n . it~ adalah 7 orang Sumbu Bumi" (Quthub) dan di atas sekfili 
s~tu. brang. ftulah "AI-Ghaust".' Mungkin juga gc;lar '"Paku Buwono" 
bak,i ~Raja · Surakarta 'berasal dari fikiran tentang inL · 

I>l s~mping itu disebut' pula yang bernama :·Mudawi'U-Kalum", 
pengo"b~(hati yang 1patah. Itulah Waliullah merangkap Nabl, yang 
tid~k'pert~ah ~m~ti-mati. dan itulah dia Nabl Khidir 'alaihis Salam. . 

. Kemudian it'u bercampur-aduklah kepercayaan Ahli Tasauf Imam 
Mahdi~' 'membawa , ke-Adilan , dan · ke-Benaran! Maka apabila faham 
Ta~anf me~Sap .pula ke Indonesia ini, berbentuklah kepercayaan 'itu 
padll>ak:an dlltangriya .''Ratu Adil'~ di ·tanah Jawa, dan ke datangan 
·-~K~J:a;.~.g,:Q~tan :,di Makassar atau Ujung P_andang. · · · 

\felihat >segala gejala ini, mengertilah kita apa sebab sa.rjana-
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sarjat:ta Barat ada yang mengatakan bahwa kepercayaan Tasauf adalah 
,pengaruh Hinduisme dan yang lain berkata pengaruh Budhiisme, dan 
yang lain pula berkata · pengaruh ~eristen, dan y,ang lain pul.a berk~ta 
pengaruh Neo-Platonism~. Karena mereka telah melihat bahwa faham 
syirk tidaklah ada dalam pokok ajarap Islam, bahkan itulah yang 
ditentang oleh Islam. · Tetapi · itu pulalah yang tumbuh dalam Tasauf. 

Bahkan . ahli Tasauf yang terkemuka sendiripun telah ada yang 
melihat 1bahaya ini. Abu Sahl AI-Tusturly; m-eninggal tahun 283 H. 
(896 M.), telah memberi ingat demikian : 
, "Sesudah tahun 300 tidaklah boleh orang lagi membicarakan ilmu 
kami ini. Karena sudah ada golongan yang berpura-p_ura terhadap 
sesama manusia, cakap-cakap hingga mulut telah jadi pakaian mereka, 
perhiasan mer~ka . hanya percakapan dan yang mereka · sembah itu 
tidak Jain dari pad a ''perut". 1) · 

At-Tusturiy hid up dalam A bad ke-Tiga. 
Kemudian berkata pula Shufi yang lain, yang dipandang pemuda 

mereka yang terbesar pula, yaitu AI-Qusyalriy, meninggal tahun 437 H. 
(1045 M). 

"Thariqat (jalan) telah runtuh oleh Hakikat. Syaikh-syaikh yang 
dapat . dijadikan penunjp.k jalan sudah pada fua:ti. Dan telah amat 
sedikit pemuda yang perjalanan hidup .dan sepak terjangnya dapaf 
dijadikim contoh. Wara telah hilang dan tikarnya telah tergulung: 
Kelobaan telah bersangkutan, dan ikatannya telah terlalu kuat ; 
Kehormatan syari'~t telah bera'ngkat meninggalkan hati'. · Tidak 
memperdulikan Hukum Agama, telah dipandang sebagai pertahanan 
hidup yang teguh. Orang telah menolak ajakan untuk membeda-beda
kan mana yang teguh. Orang telah menolak ajakan untuk membeda
bedakan mana yang halal dan mana yang haram. 

Pendirian hidup yang dipilih ialah meninggalkan rasa hormat 
kepada perintah, dan meninggalkan pen{agaan martabat. Ibadat telah 
diperingan-ringati. Puasa dan sembahyang telah dilahiikan. Orang 
bersitumpu di medan' kelalaian, orang bersitepu padr.. memenuhi syahwat 
dan tidak perduli. Mengerjakan yang h~ram jadi kesenangan. ~enang 
sekali menerima hadiah dari petualang-petualang atau dari wanita
wanita atau dari pihak-(>ihak yang berkuasa, diberi nasehat mereka tak 
perduli, bahkan mereka mempertahankan diri dengal). alasan bahwa 
mereka memperkajikan hakjkat-hakikat yang paling tinggi dan ahwal, 
mereka menda'wakan bahwa niereka telah mencapai hakikat pertemu
an yang sejati dengan Tuhan. Mereka berdiri tegak dan mereka telah 
dicintai Allah. Tidak disesali dan tidak dimurkai, sebab rahasia 
Ahdiyah Tuhan telah diberikari kepada mereka. Mereka telah 
dijadikan hamba Tuhan yang terpilih, dan segala hukum yang berlaku 
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atas sembarang manusia tak berlakiJ terhadap mereka" 2) 
AI-Qusyairiy hidup di-abad ke-Lima. 
At~ Tusturiy dan ' AI-Qusyairiy adalah nama-nama yang am at 

terkeniil dalam kalangan Tasauf. Mereka sendiri telah melihat bahwa 
Tasauf telah keluar d.ari garis. · 

Seorang -Ahli Fiqhi dan Failasoof yang besar, Ibnu Hazm Al
Andalusiy salah seorang Imam . dari Mazhab Ahli Zahir, · telah 

• menyatakan pula bahwa Tasauf sudan membahayakan agama. lbnu 
Hazm, meninggal pada tahun 466 H.- 1063.M. dan dia berkata pula 

"Dia~'tara Ahli Tasauf itu ada be.rhta ·bahwa orang ylmg · telah · 
rilengenal Allah (Ma'rifat), gugurlah dari pada dirinya tuntutan 
m'engerjakan syari'at!" Dan katanya selanjutnya : •·•segolongan dari 
Ahli Tasauf ada yang berkata bahwa dikalangan Auliaa-Allah itu ada 
yang lebih tinggi dan lebih mulia dari pada. Anbiaa dan Rasui-Rasul. 
Kata · mereka, barang siapa yang telah sampai ke puncak ke W aliim~. 
itu , gugurlah syari'at dari pada dirinya : sembahyang, puasa, zakat 
dan seterusnya. Dan halal bagi mereka apa yang dikatakan haram, 
semua! Sejak zina, minuman keras dan lain-lain, dan juga halal bagi 
mereka isteri orang lain . Mereka herkata bahwa telah thelihat. Allah 
dan telah bercaiJ~ak-eakap dengan Allah. Dan apa' saja yang diilham
kan Tuhim terhadap kepada kami, dan kami kerjjlkan, semuanya itu 
adalah benar!"- 3). 

t Demikian yang dilihat oleh lbnu Hazm dalam Abad 'ke-Lima. 
Seorang kelana Islam yang terkenal sebelum Ibnu Bathuthah, 

Yaitu Ibriu Jubair dati Andalusia, (Iahir· di Valencia tahun 540 H. -
1145 M. dan mulai mengembara ke Timtir tahun 577 H. - 1183 M. 
dan meninggal di Iskaridariyah 614 H. - 1217 M. 
~ Setelah dilihatnya negeri-negeri Islam sebela~ Timur sampai 
Mesir, Damaskus, Palestina dan Baghd,ad, mengeluhlah dia , Sampai 
dia berkata : "Islam telah pergi meninggalkan Timu.r, dan tidak 
terpelihara lagi, melainkan di Barat, yaitu di Andalusia". - 4). 

I v • 

USAHA AL-GHAZALI 

AI-Ghazali telah mencoba mengalirkan kembali Tasauf ke dalam 
SUNNAH, pada akhir Abad ke-Lima dan permulaan Abad ke-Enam. 
Beliau memberi ingat, bahwasanya pangkalan pertama dari kehidupan 
Tasauf ialah Ilmu Tauhid. Dari ilrnu Tauhid menimbulkan Iman, dan 
linan membawa akibat cinta kepada Nabi Muhammad dim •cinta 
kepada Nabi Muhammad membawa' akibat "menjalankan syari'at, · 
sebaik-baiknya. 
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Beliau berkeyakinan bahwasanya tidak ada jalan buat merasai 
atlanya Allah, selain dari pa'da Tasauf. Semata-mata belajar Ilmul
Qalam, . kata beliati kita hanya dapat berdebat inempertahankan 
keyakh1an dan kepercayaan kita tentang adanya Allah: Tetapi Ilmul
Qalam tidaklah dapat memberi kita perasaan itu. 

. "Thya Ul1JIIl·ad-dtn", menghidupkan kembali Ilmu Agama yang 
telah nyar~s mati, itulah maksud beHau. Mulanya kita belajar Fiqhi, 
kemudian ·belajar Ushui-Fiqhi, dan kita pelajari Ushulud·-din, tetapi . 
kunci ilmu iahih Tasauf. Dan kalau kita' langsung saja b e 1 a j a r 
Tasauf, tidak di'mulai dari pada belajar Fiqhi, besar kemungkinail kita 
akan menjadi Zindiq. 
Mendekati Tuhan padahal syari'at tinggal. Sebaiknya kalau kita 
belajar Fiqhi saja (syari'at), dan Tasauf tidak diperhatikan, otaklah 
yang penuh derigan ilmu- halal-hanim, tetapi jiwa kosong dan kasar. 
Yang ..makrlfh dikerjakannya juga, sebab cuma makruh. Yang sunnat 
disia-siakannya, dilalaikan saja karen a "cuma sunnat". 

Beliau bagi ilmu itu kepada dua perkara. Pertama Dmui-Aqal, 
kedua Dmui-Qalb, atau Dmui-Mukasyafah. · 

Kalau hendak mencari Dia, tidaklah Dia dapat dilihat dengan 
mata, tapi hanya dapat dilihat dengan hati. S.ebab itu, "kalau hendak 
melihat Dia, picingkanlah (pejamkanlah) matamu. 

Kemewahan dan harta adalah laksana lemak yang mengarut jiwa 
sebab itt.i biarlah engkau tinggal fakir. 

Banyak makan menyebabkan englqiu penidur dan lalai, sebab itu 
biarlah engkau lapar dan banyak puasa. 

Banyak bercakap akan menyebabkan lidah banyak keseleo. Oleh 
sebab itu lebih baik diam. 

Banyak bergaul dengan orang akan banyaklah perbuatan yang 
tidak berfaidah, dan terbuat dosa berkecilkecil, karenft tenggang
menenggang dan akan terhalang mengerjakan ibadat. Oleh sebab itu 
lebih baiklah menyisih: atau 'Uzlah. . 

Semua~ya itu, walaupun . bukan di punyai oleh AI-Ghazaii saja, 
telah diatur oleh Al-Ghazali dengan c~ra baru. Beliau memandang 
bahwa itu)ah, yaitu Tasauf, Iangkah satu-satunya untuk memelihara 
jiwa sendiri, supaya bersih, karena jiwa yang bersih sajalah yang 
sanggup melangkah mendekati Tuhan. Atau Fanaa ke dalam 
kebesaran. 

Al".Ghazali sangat memperhatikan pembangunan akhlak. Besar 
jasanya membawa kembali Tasauf ke dalam lingkungan Sunnah. 
Tetapi, sebagai man usia besar, · ada pula cacatnya. 

Perhatian AI-Ghazali lebih banyak tertuju kepada pembangunan 
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Akhlak untuk kebersihan jiw~ send4i'; . d~ up.ttlk · keinumian.: jiwa 
sendiri. Per~anyak zik4"; perbanyak puasa, jangan nienoleh .kekiri- , 
kekananl Biar .miskin; ~iar pakaian tidak diganti-ganti sainpai satu . 
tahun. Jangan pedulikan hiru:harl dW1ia. · Terimalah . Takdir . ·Allah 
Ta'ala· dengan sabar, dan . t~hanlah menderita kel"aliman 'Raja-Raja, · 
karena it~ adalah cobaan: . · · · · 

· Alhasil, apabila pelajaran Al-Gbazali dit~ruti . keseluruhaonya, 
yang akan terdapat iala~ jiwa "nrimo", jiwa "mengalah" . berbeda 
sangat dengan , inti-jiwa ajara~ Muhammad s.a. w. . . · 

. Setelal:t ·Khathib yang naik mimbar pada-setiap ~ari Juni'at, akan 
dapatlah kita lihat perbedaati seorang Muslim langsung mengikuti 
. ajaran Nabi Muhammad s.a.w. dengan seorang yang mengikuti ajaran 
At~Ghazalil 1 . · · .. · • 

1. Sebuah Hadits Sahib menceriterakan : "Adalah N~bi M·uhamtnad 
s.a.w. apabila berkhutbah, merah matariya, teguh sikap· b~annya, 
.s~akan-akan dia sedang mengerahkarr·satu Resimen tentara ke medan 
perang!" . 

Dan Khatpib menur,Ut ajaran. Al-Ghazali, ialab Khathib yang 
memakai kudung . kain putih, yang selalu ingat akan mati, yang naik 
ke. atas m~bar dengan rasa sedi]l pilu, tak melengong ke kiri ke 
kanan, menyesali man usia, mtmgapa . . .•.. lalai jugal Tidak ingat 
bahwa hidlip akan mati, akan tidur seorang diri dalam kubur. Apakah 
·gunanya dunia hti, dunia yang inalang celakal . , . . 

Dan pokok ajaran Nabi Muhammad s.a~w. telah dikalahkan oleh 
ajar an Al-Ghazali dan masuk pengaruhnya ke seluruh Donia .Islam! · 

Banyak Ulama yang menentang Al-Ghazali, diantaranya : "Abu'l 
Wallci Ath-Tharthusly, lbnu Shalah dan Abdul LatJf AI·Hanball. Dan 
Raja Maghrib telah menerima FatWa Ulama membakar Ihyaa. 

Sedang keritik secara modern ten tang Filsafat Akiak · Al-Ghazali; 
ialah dari 'or. -zaki Mubarak, tahun 1924. · · 

VI 

TAS.AUF ABAD KE-TUJUH DAN KE-DELAPAN HURIYAH 

(Abad ke-tigabelas dan ke-Empatbelas Miladiyah) 

Meratalah gerakan Tasauf, terutama dengan adanya Thariqat
~harlqat. Dalam ·i:ingkasari Ensiklopedi Islam, susunan Ptof .. Gibb, 
telah beliau daftarkan nama,nama Thariqat itu selengkap~lengkapnya. 
Berpulu-h, bahkan beratus banyaknya, yang telah berdiri sebelum 
bangsa Moghul menghancurkan . Baghdad (656. H. =- 1258 .. M.) 
Thariqat-th!lriqat ini telah banyak dan telah bercabang-cabang sejak 
Abad ke-Enipatbela:s Miladiy, sejak dari Senegal di Barat s,ampai ke 
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Iiegeri Tiongkok di Timur.· De1;11ikian kata penyelidik Tasauf yang 
terkena:t . Prof. Reynold Nickolson. \ · 

Dan kata beliau selanjutnya : "Dan th~riqaHhariqat ini, 
meskipun didirikan atas dasar pokok Tasauf Islam di zaman Tengah, 
ternyatfllebih ~eluas qai:i pada .asal serriula yang diambil dari pada 
pokok asal tadi, dan ditambah-tambahi pula dengan yang baru. Dalam 
banyak hal telah berubah dari pada Rohnya y~ng, asal, di bawah 
pengaruh keadaan setempat atau tekanan-tekanan politik. 5) 

Apa Yang dikatakan Nickolson itu . dClpat · dilihat buktinya pad a 
pengembara Islam yang terkenal lb~u Batliuthah yang telah mengem
bar.a di sebagian terbesar dari Dunia Islam, i 65 tahun sesudah jatuhnya 
Bagdad. Dan 25 tahun )a~J!anya pengeinbaraan itu, dan tiga kali sejak 
dari tahun 725 fl. sampai 750 H. Atau 1325-M.- 1350 M. Dia niasuk 
ke tanah Arab, sejak Mesir, Syam, Irak, India sampai ke Tiongkok. 
Kisah perjalanan yang terkenal itu, dalam kitabnya yang terkenal . 
"Tuh{atun Nazhzhahr". 

H·ampir setiap fasal dari kisah perjalanan itu mesti ada bau 
Tasauf. Bahkaii otak Ibnu Bathuthah sendiri terpengaruh oleh Tasauf. 
Dalam ·perjalanan sejauh itu, menurut Dr. · Nikolai Ziyadah dalam 
bukunya Ar-Rahhalatul Arab - 6). (Pengemoara-pengembara Arab) 
tidak kurang dari 120.000 kilometer. sebagian ,besar tempatnya 
bermalam, selain menjadi tamu Raja-raja, ialah di Zawlyah atau Ru-
bath Kaum Shull. Dia sendiri tatkala dipanggil menghadap oleh Raja \ 
India, . Mohammad Taghlaq, dan · nyaris dihukum bunuh, terlebih · 
dahulu telah membaca zikir· "Hasbiyallahu wa Ni'mal wakil". sebanyak 
10.000 :kali. Dia yakin benar bahwa zikir iti.Jiah yang melepaskannya 
dari bahaya. 7) · · · 

Maka di dalam masa Dunia Islam dipengaruhi oleh kehidupan 
Tasauf itu. yang telah mengharukari hati pengembara Jubair, sampai 
dikatakannya Islam telah meninggalkan negeri-negeri Timur dan hanya· 
tinggal di negeri-negeri ·Islam ·disebelah Barat, di zaman itulah 
permi.llaan berkembang0ya Islam di Indonesia ! 

, ' 
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PERKEMBANGAN TASAUF DI INDONESIA 

SEBELUM saya Janjutkan buah peilyelidikan yang sederhana ini, 
, inginlah saya terlebih dahulu tambahan teori saya, atas teori-teori yang 

ada tentang masuknya Islam ke Indonesia. 
Adapun pendapat yang umum, bafk dari Prof. Snouck Hourgro

nye. atau Prof. Husain Djajadiningrat, dan kemudian ditambah oleh 
Kolega saya Prof. Dr. Nainar, lebihlah ditekankan bahwa masuknya 
Islam ke Indonesia, dan pengaruh yang terbesar adalah dari India! 

Untuk menghilangkan keragu-raguan, sebab melihat bahwa di 
Indonesia adalah Mazhab Syafi'i, padahal Islam di India, pada 
umumnya ialah bermazhab Hanafi, yang menegakkan teori itu berkata 
bahwa ditempat datangnya Islam ke Indonesia, yaitu Malabar, 
penduduknya bermazhab Syafi-i, meskipun jumlah ini sedikit. 

Sedang saya mengemukaan pendapat, bahwasanya pengaruh 
masuknya Islam dari Arab, terutama dari Mesir. 

Pertama lbnu Bathuthah, menyaksikan bahwa Ra;::o Pasai 'berma
zhab, Syafi-i. 

Ke-dua lbnu Khuldun yang hidup se-zaman dengan lbnu Bathu
thah, mengatakan dalam "Maqaddimah"-nya bahwa 
negeri Mesir adalah ' penganut Mazhab 'Syafi'i yang ter
besar. 

Ke-tiga Nama dan gelar-gelar raja-raja Pasai yang mula-mula 
itu ialah meniru gelar Raja-raja keturunan Shalahuddin 
El-Ayubi di Mesir : Al-Malik Shaleh, Al-Malikul Adil, 
AI-Malikul Manshur dan sebagainya. 
Dan nama-nama Raja India dan Persia dikala itu tidak 
memakai yang demikian. Sedang gelar Syah, baru dipa
kai setelah Malaka. 

Ke-empat : Rupanya sudah orang Indonesia yang naik Haji. Dan 
lbnu Bathuthah mengatakan bahwa Mazhab pe.nduduk 
Mekkah yang umum ialah Mazhab Syafi'L Maka kalau 
pengaruh Islam dari lndialah yang masuk terlebih dahu
lu, niscaya Mazhab Hanafi-lah yang dipeluk oleh Raja
raja Pasai yang gelar-gelar mereka itu diakui atau di
anugerahkan o\eh Khalifah Bani 'Abbas yang ketika itu 
bersemayam di Mesir, di bawah naungan Raja-raja Me
meluk. 
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Ke~enam 

Ada beberapa . peny~lidik mengatakan bahwa besar pe
ngaruh India atas ke-Islaman di Indonesia kar~:ma faham 
mysthik India itq terdapa.t amat mendalam dalam ke
Islamannya bangsa Indonesia. Maka setelah kita tilik se
jarali' Tasauf Islam sejak A bad ke-Enam dan ke-Tujuh 
itu, ternyata bahwa Tasauf demikian bukan saja mem
·pengaruhi ·Indonesia, bahkan mempengaruhi· seluruh 
Durtia· Islam , · 
l.Jlama-ulama · Islam yang mula~mula sekali tersebut 
nam~ya .. dalam sejarah, terutama sejarah Tasauf, yang 
hidup di · permukaan Abad ke-Empatbelas itu, yaitu di 
zaman Kerajaan Pasai, di zaman Ibnu B2thuthah, bu-

. kanlah menuntut ilmunya ke India, atau ke Persia 
(Iran.), tetapi ke tanah Arab. Nanti akan saya jelaskan 
lagi. ' 
Saya ~mengharap ke-dua . orang Kolega saya, Prof. Na
inar dari India dan Prof. Shaladi dari Mesir menolong 
saya nienyelesaikan soal ini. 

Sekarang saya Ianjutkan tentang pengaruh Tasauf dan Perkem-
oangannya di Indonesia. · 
· . tasauf pad;t' masa itu sejalan, sedarah-sedaging dengan Mazhab 
Ahlj~ Surtnah waiJam.a'ah. Khususnya Mazhab Syafi'i yang masuk ke
Ind()nesia. jni. Dalam sejarah perkembangan 'Iasauf di 'Indonesia, 
pengatuh -Ghazali Asy-Syafi-i lebih besar dari pada pengaruh AI-Hallaj 

. . ., \ ' 

J\sy~Syi'i. ·.. · · . 
:)daka tersebutlah di dal~m daftar para Wali-Wali yang ditulis oleh 

Syaikh Yu.suf bin lsma'il An-Nabhariy di dalarh bukunya yang bernama 
"Jami~ ·. l(aramatil. Auliyaa", bahwa AI-Yafi-i Syaikh Tasauf yang 
terktmal di negeri'Mekkah, berguru kepad'a seorang "Al-Jawy" (Bangsa 
~wa), Nanianya ialah · Syaikh Abu 'Abdillah Mas'ud bin Abdillah 
AHa-wf . .::..._ 8) ·' . . . 

:Dit'ulislah oleh Syaikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhany tentang diri 
Syaikh "AI-Jawy'' dcmikian bunyinya : 

.' . '.'<'Af)u :Abdillah Mas'ud bin Abdillah Al-Jawiy : Adalah ini seorang ' 
Syajkh Yarlg ,besar dan masyhur di negeri Aden dan sekitarnya. Dan 
.B'eiiau .' adalah ' termasuk orang-orang besar pengikut Syaikh dan Faqih 
A!4Uayah::\Dan beliaupun pernah menuntut ilmu kepada Al-Faqih AI-

KaWt: Isty~a1il AI~Hadrami. dan mengari1 biJ · manfaat dengarr sekalian dan 
meJi·p,utfllk·a~ dia berkat. Baik pendidikan yang mengambil manfaat 
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akan dia satu jama'ah dari pada . orang-orang besar, sebagai Syaikh 
Abdullah bin As' ad AI-Yafi'i dan lain-lain. 

' Menyebut akan dia ' Syaikh Al-YafiT di dalam tarikhnya dan 
banyak sekali memujinya. Berkata beliau tentang haknya demikian .: 

''Syaikh burna yang tersebut adalah · Wali yang masyhur, mempu
nyai nafas-nafas yang benar, dan kerarnat yang mengharumkan dan 

· kelebihan-kelebihan yang tinggi dan kedudukan yang nyata''. Kemu
dian itu bcrrkata pula AI-Yafi'i dibagaian lain : "Dan beliau1ah yang 
mula-mula memakai khirqah kepada saya dengan isyarat yang jatuq di 
atasnya. Dan hadirlah saya bersama beliau pada suatu ketika di 

· kuburan seorang-orang Shaleh, maka fahamlah saya bahwa orang 
Shaleh yang dalam kubur itu sedang bercakap-cakap dengan b.eliau". 

Tetapi tidaklah menjelaskan syaikh Al-Yafi'i tentang tarikh wafat 
syaikhnya itu. 

Hal ini -diceriterakan ofeh Asy-Syaraji. Demikian Nabhani. 
Ke~gan: Al-Yafi'.i adalah salah seorang Ahli Tasauf yang besar 

dan masyhur .di negeri Mekkah dalam Abad· ke-delapan, atau Abad 
ke-14 Miladiyah. Karangan beliau tentang Tasauf ada dua tiga pula. 
Seketika Ibnu Bathuthah melawat ke Mekkah, diapun bertemu dengan 
Syaikh itu. 

AI-Yafi'i mengakui bahwa Syaikh yang mula-mula memakai!can 
Khirqah sebagai lam bang dari seorang murid ·yang telah diakui, ialah 
seorang · Syaikh "Al-J awiy"; yaitu panggilan atas kita seluruh 
penduduk Indonesia dan Malaysia hingga sekarang ini di negeri-negeri 
Islam pada masa itu. · 

Sayang menurut keterangan Syaikh Yusuf Nabhani itu - Yafi'i 
tidak menyebutkan bilakah meninggal guru yang mula-mula mengajar
nya Tasauf itu. Rupanya dia mengajar di 'Adan. 

Tetapi masa matinya Yafi'i sendiri terang, yaitu pada tahun 768 
H. atau 1367 M. Sebagai kita katakan tadi, tuan Syaikh itu se-zaman 
dengan Ibnu Bathuthah, yang meninggal pada tahun 770 H. - 1369 
M. niscayalah Syaikh Mas'uc;l bin Abdullah Al-Jawiy hidup di zaman 
kejayaan Kerajaan Pasai Sumatera yang disebut oleh Ibnu Bathuthah 
"Negeri Jawa". 

Jelaslah di sini bahwa pada zaman kejayaan Kerajaan Islam Pasai, 
sudah ada orang Indonesia menjadi Guru Tasauf yang tinggi dan 
diakui, bukan saja di negerinya, bahkan mengajar di tanah Arab dan 
banyak muridnya orang besaF-besar dalam Dunia Tasauf. Diantaranya 
Al-Yafi'i, seorang Syaikh yang karangan-karangannya tentang Tasauf, 
menjadi · pedoman mereka it1,1 sampai sekarang ini. Dan dengan ber
semangat Syaikh Yusuf Nabhani, pembela keramat-keramatan itu 

218 

Gudeg Bukoe



mengatakan bahwa Syaikh Al-Jawiy itu adalah seorang keramat, 
bercakap-cakap dengan orang Shaleh di dalam kubur I 

Teranglah pula bahwa pengaruh Arablah terlebih dahulu yang 
masuk ke Indonesia, meskipun ada pengaruh Persia dan India 
kemudian. Terbukti dengan Mazhab Syafi'i yang besar di Mesir dan 
Hejaz dan terbukti pula dengan Tasauf 'itu. Adapun menyempitkan 
pengaruh itu, sehingga hanya menyebut pengaruh India atau Iran 
(Persia), sehingga' Islam Indonesia berbeda dengan Islam negeri lain, 
ternyata suatu teori yang belum diselidiki, lebih dalam. Atau 
kesengajaan kaum Orientalist untuk memutuskan hubungan Islam di 
sini dari asal sebab itu lebih baik diluaskan saja, yaitu bahwasanya 
Tasauf di 'Abad ketujuh dan ke-delapan, atau ke-tiga belas dan 
empatbelas M.iladiyah itu, pada seluruh Dunia Islam itu dipengaruhi 
oleh orang-orang dari Iran. / 

Kita sebut orang-orang dari Iran ialah jika diingat bahwa 
Al-Ghazali, Syaikh Abdulkadir Al-Jailany, AI-Hallaj, yang semuanya 
itu dari Iran, bukanlah mempengaruhi orang Indonesia saja, tetapi ~ 

merata pada seluruh Dunia Islam di zaman itu. 
Dan tidaklah heran, dengan dasar tinjauan yang demikian, kalau 

Ibnu Bathuthah yang datang ke Aceh pada tahun 746 H. atau 1345 M. 
tidak merasa canggung di negeri itu, dan menyatakan kekagumannya 
melihat bahwa Raja Pasai adalah seorang Raja yang sangat Alim dan 
bet-Mazhab Syafi'i. 

Demikianlah negeri Pasai menjadi maju sebagai pelopor Mazhab 
Syafi'i, sehingga kian lama kian banyaklah pedagang santri datang ke 
negeri itu, baik dari tanah Arab ataupun dari tanah India, ataupun 
dari Iran (Persia), sehingga Al-Amir Abdulqadir keturunan Al-Mus
tanshir Al-Abbasyi *) pun datang melindungkan diri ke sana, dan 
wafat di sana. Bahkan setelah Pasai jatuh dan mundur, naik pula 
Kerajaan Islam Malaka, namun kalau ada soal-soal agama yang tak 
putus di Millaka, ke Pasai jua orang datang bertanya. 

, Maka suasana Tasatif inilah yang meliputi Indonesia ber-Abad-
. f ' 

*) Al-Mustanshir diangkat jadi Khalifah pada hari wafat ayahnya Azh-Zhahir (Khalifah 
ke-35) pada 14 Rajab tahun 623 (11 Juli 1226). Meninggal pada 10 Jumadil Akhir 640, 
(5 Desember 1242}. Jadi Khilifah 17 tahun kurang sebulan. 

Setelah wafat digantikan oleh puteranya Abu Ahmad Abdullah Al-Musta'shim 
Bil-Lah. Dia)ah Khalifah ke-37 dan terakhir. Dia mati dibunuh oleh Houlagu Khan, 
penyerbu bangsa Moghol di Baghdad pada 20 Muharram 656 (27 Januari 1258). 

Maka mengembaralah· putera-putera keturunan Khalifah-khalifah itu ke negeri
negeri Jain, ada yang sampai ke negeri kita yang di waktu itu masyhur dengan sebutan 
"Jawi". Diantaranya ialah Amir Abdulqqadir yang mangkat di Aceh pada tahun 1419 
~u. . 
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Abad lamanya, sejak Abad permulaan perkembangannya, Abad ke
Tigabelas dan Abad ke-Empatbelas, sam:pai kepada zaman terakhir. 
Sampai pulalah ke Indonesia ini Thariqat-thariqat Tasauf, ada Nak
syabandiyah, yang datang dari Asia _Tengah. Ada Qadiriyah yang 
berasal dari Baghdad, dan ada Idrusiyah yang berasal dari Hadramaut. 

' Ada Thariqat Rifa'iyah yang di datangkan dari Mesir di zaman Pasai 
juga, yang sampai sekarang tinggal menjadi nama dari satu genderang 
atau rebana, yang diberi nama Rifai. 

Maka muncullah dari Abad ke Abad ahli-ahli Tasauf Indonesi!l 
sendirl, sebagai Hamzah Fanshurl, Abdurrauf Slngkel, Nuruddln Ar
Ranlrl (yang berasal dari India). 

Yusuf Tajul Khalwati dari Makassar (Ujung Pandang), yang 
menjadi Mufti Banten di zaman Sulthan Agung Tirtayasa, dan dibuang 
ke Ceylon, kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan dan wafat di 
sana. Syekh Yusuf Tajul Khalwati, yang memekil.i Kuniah Abut 
Mahasin itu mendapat ijazah Thariqat Khalwatiyah bukan di India, 
tetapi di Damsyik dari pada Syalkh Barakat Ayub bin Ahmad bin 
Ayub AI-Khalwatl AI-Khurasyl Asy-Syaml Ad-Dlmasyqly, Imam dari 
mesjid Sidi Mahyuddin Ibnu 'Arabiy. Dan mendapat ijazah Thariqat 
Qadiriyah dari Syekh . Nuruddin Ar-Ranid seketika dia singgah di 
Aceh. Dan menerima pula ijazah Thariqat Syattariyah dari pada 
Syalkh Burhanuddln Al-Mulla bin Syalkh- Ibrahim . bin Hasan bin 
Sylhabuddln AI-Kurdl AI-Kuranl Tsummal Madani. (Dipelajarinya di 
Madinah). Dan Thariqat Naksyabandiyah diperolehnya dengan ijazah 
dari pada. Syalkh Burhanuddbi Al-Mulla bin Syalkh Al-Munstanshlr 
BU•Lah, nenek dari Amir Abdulqadir Al-Abbasyi, turun ke tanah Jawi 
itu nama lengkapnya ialah Abu Ja'far Al-Manshur Al-Munstanshir 
Bil-Lah bin Azh-Zhahir. Baginda adalah Khalifah Bani Abbas yang 
ke-36. 

At-Musjadil An-Naksyabandiy, yang berdiam di Yaman. Dan 
Thariqat Sadaat ila'alawiyah _diterimanya dari pada Sa'id Ali bin Sa'id 
Ali bin Sa'id Abu Bakar Al-Idrus di Zabaid. · 

Demikianlah salah seorang l!lama Indonesia di dalam Abad ke
Tujuhbelas, mengembara ke luar negeri, yaitu ke Yaman·, ke .Mekkah, 
langsung ke Damaskus mencari Thariqat-thariqat. . , 
. Teranglah bahwa Islam tersiar di Indonesia. demikian· pesat, 
karena sesuailah Islam cara Tasauf itu dengan jiwa bangsa Indonesia, 
yaitu Islam memuja kubur, Islam memuja Wali, dan demikianlah 
nasib Islam pada Abad-abad itu, bukan di Indonesia saja, tetapi pada 
seluruh Dunia Islam. 

Dan ka:dang-kadang sebagaimana dijelaskan oleh Nickolson tadi, 
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disesuaikan pula Tasauf dengan suasana set~mpat dan maksud-maksud 
politik. Misalnya Ulama-Ulama Penyiar Islam datang ke tana.h · Jawa, 
yang terkenal dengan sebutan Wali Sanga, yang seb'agian besar adalah 
Guru-guru Tasauf, disesuaikan dengan kehendak politik di Jawa, 
dipanggilkan beliau-beliau itu .Susunan, singkatnya "Sunan", sehingga 
agama yang tumbuh dalam kalangan rakyat bawahan seketika di 
Demak, setelah pindah ke Mataram, menjadilali Ag~ma Kerajaan, dan 
para Ulamanyapun diberi panggilan raja : yaitu " S U N A N ". 

I 

PEMBAHARUAN IBNU TAIMIYAH 

Di zaman-zaman mulai berk~mbangnya Agama Islam, di tanah air 
kita ini, lahirlah seorang alim, kelaknya akan memegang peranan 
besar dalam peninjauan perkembangan Tasauf yang telah jauh terpisah 
dari Tauhid. Orang itu ialah lbnu Talmlyah (meninggal pada tahun 
728 H. - 1327 M.). . 

Ajaran Ibnu Taimiyah ialah mengembalikan pangkalan tempat 
bertolak fikiran dan pandangan hidup Muslim kepada Tauhid yang 
bersih ! 

Sebagaimana yang terdapat dari Nabi dan para Sahabat-sahabat
nya (Salafus-Shalihin). Hubungan seorang makhluk ·dengan Tuhannya 
ialah hubungan yang langsung. · Tidak boleh memakai perantaraan 
(W asilah) dan tidak boleh memohon pertolongan kepada makhluk buat 
menyampaikan kepada Tuhan (istighastah). Untuk membuat hubung- · 
an langsung dengan . Tuhan, tidak ada petunjuk jalan yang lain, 
melainkan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. 
Apabila seorang Muslim telah menjalankan sepanjang yang diajarkan 
Nabi Muhammad s.a.w. dengan tidak menambah atau mengurangi, 
maka Iman si Muslim itu akan bertambah tinggi mutunya. Semua 
orang bisa menjad( Waliullah, yang. tidak merasa tak'ut dan tidak 
merasa rusuh hati dan duka-cita dalam dunia ini, asal system hidup 
yang dipakainya persis menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
s.a.w. Dan Muhammad itu adalah hamba Tuhan (Abduhu) dan 
Pesuruh-Nya (Wa Rasuluhu). 

Amatlah berbeda pandangan hidup lbnu Taimiyah dengan 
pandangan hidup Imam Al-Ghazali, meskipun keduanya sama-sama 
bertasauf. Tasauf Al-Ghazali seakan-akan menolak hidup, takut 
menempuh hidup, lalu menyisihkan diri, sehingga kadang-kadang 
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tidak memperdulikan hal kiri-kanan. Sebagaimana ditulis oleh Dr. 
Zaki Mubarak, bahwa dikala . Al-Ghazali hidup, Dunia Islam sedang 
ditimpa malapetaka serangan kaum Salib. Beberapa negeri telah 
dibakar musnah dan penduduk telah beribu-ribu yang dibunuh, · 
namun Al-Ghazali "tenggelam" dalam KP,al~atnya. Tetapi Ibnu 
Taimiyah, kalau datang seruan berjihad · pada Jalan Allah tampil ke 
mtrdan perang, dialah yang terlebili dahulu mengambil tombak dan 
pedangnya, dan meng~jak, menghasung orang supaya bersama-sama 
mengorbankan jiwa raga mempertahankan agama. Di waktu itu Raja 
Ghazan keturunan ke-tiga dari Gengis Khan menyerang Damaskus, 
padahal dia telah memeluk Islam. lbnu Taimiyah turut meptpertahan
kan negerinya dari serang~n musuh. Dan seketika Raja Ghazan telah 
menduduki kota dialah salah seorang Ulama yang menjadi anggota 
delegasi . menghadap Ghazari dan. memberikan teguran-teguran yang 
jitu kepada Raja yang menang perang itu! 

Ibnu Taimiyah mengakui adanya Wali-Allah. Tetapi beliau tidak 
dapat menerima jika makhluk _ Allah yang lain menyandarkan 
pengharapan kepada orang yang dikatakan Wali-Allah itu. Dia 
berpegang kepada Hadits : · 

' .. ' .J~\l : ::' • \{ ~ 
4iVo.J "---_j- (...)#' "-·- 4N "" ...... / ~ ...., 

"lzas-ta 'anta fas-ta'in BU -Lahl" . 
Apabila engkau hendak memohonkan pertolongan, langsunglah 
minta tolong kapada Allah . 

Schab jtu beliau mencela keras orang yang me-"Rabithah"-kan 
gurunya atau mengambil Wasilah gurunya buat menyampaikan 
pennohonan atau kebaktian kepada Ilahi. 

Selain dari pada itu beliau bersikap tegas membersihkan pengaruh 
Filsafat dan Misthik yang bukan dari Islam dari pada. pokok ajaran 
Islai:n. · · 

Sebagai seorang penganut · Mazhab Han bali di dalam garis kaum 
Sunni, beliau berusaha menegakkan Faham Salaf. Yaitu kembali 
kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad s.a.w. dengan tidak 
dipengaruhi · oleh Ta'wil. Ayat-ayat yang disebut ''Mutasyabih" 
hendaklah diterima dengan "Bila-Kaifa". Sebab, kit a tidak disuruh 
buat memikirkan itu. Sebab selalu ternyata bahwa suatu penafsiran 
dalam suatu zaman, dapat berubah pula setelah di-zaman yang _lain. 
Dan pendapat yang terpengaruh oleh lingkungan setempat, dapat 
pula berubah setelah tempat-itu beralih. 
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Dr. Mohammad Al-~hay, Maha Guru Fisafat Islam di Al-Azhar 
University dalam bukunya . "AI-Janlbul Dahl mln'at Tafldrl'l .&lamy" 
dan dalam bukunya yang baru "Al-Fikrul Islamy Al-Hadits" dan ada 
karangan pendeknya yarig pernah dimuat dalam Majalah "Al-Mus- . 
limun"' menekankan pendapatnya bahwa lbnu Taimiyah adalah 

· pelopor pertama dari pengembalian fikiran Muslimim · umumnya dan 
. Tasauf khususnya ke dalam pangkalan Tauhidl 

Kalail pandangan hidup yang bersemangat, Zuhud dari , pada 
kemegahan dunia untuk mencapai kebesilran jiwa menentang segal~ 
penderitaan hidup, · ~Ialu menegakkan kepala, dan tunduk kepada 
ALLAH yang SATU, kalau itu dapat disebut sebagai Tasauf juga, 
maka ajaran Ibnu Taimiyah adalah Tasauf yang seja:ti ! 

Kita dapat membaca '!Fatawa lbnu ·Taimiyah", kumpulan dan 
fatwa-fatwa beliau, (35 jilid) yang merintis jalan flkiran kita mengem
balikan hidup ber-Tasauf kepada Tauhid sejati. Tetapi untuk 
mengetahui ajaran lbnu Taimiyah lebih mendalam, tidaklah cukup 
membaca karangan-karangan Ibnu Taimiyah saja. Tetapi bacalah 
karangan muridnya I B NUL Q A Y Y I M, yang mengenal ·guru 
itu Iebih dekat. Sebagai, jika kita hendak mengenal Muhammad 
Abduh, bacalah karangan Said Rasyid Ridha. 

Kitab-kitab "Madarijus Salikin", "lghatsatul Lahfan", "Tabus 
Ibli1:0" yang disebut juga "Naqdul Ilmi wal Ulama" dan beberapa kitab· 
yang Jain karangan lbnul Qayyim, semuanya membayangkan jiwa lbnu 
Taimiyah. . 

Seorang Shufi menurut ajaran lbnu Taimiyah adalah seoran:g yang 
keras menegakkan kebenaran. Tengah malam bangun ber-Tahajjud, 
siang hari pergi berusaha. Dan'. jika negara dalam bahaya dalam 
serangan musuh, bersedia meninggalkan segala yang akan merintang, · 
lalu masuk ke dalam barisan• tentara, di tempat yang ditentukan oleh 
Komando. . · 

Beliau berkali-kali ~di tahan dalam penjara, berganti penjara, 
Mesir dengan penjara Damaskus . Tetapi dengan tegas dia mengatakan 
kepada muridnya Ibnul Qayyim yang turut terpenjara dengan dia : 

"Apalagi yang akan didengkikan oleh musuh-musuh kepadaku! 
Bagiku dibuang dari kampung halaman, adalah mengembara mencari 
kebenaran. Masuk penjara karena mempertahankan keyakinan adalah 
kesempatan yang luas bagiku untuk berkJtalwat dan tafakkur 
mengingat Tuhan , dan dapat membaca ayat-ayat AI-Quran sehingga 
bcrkali-kaif dapat aku khatamkan. 

Tahu'kah engkau sayang. Bahwasanya orang yang terbelenggu 
lalah yang dibelenggu oleh hawa-nafsunya, dan orang yang tertawan, 
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ialah yang ditawan setan iblis". 
(Ucapan ini boleh dibaca di dalam kitab kumpulan do'a dan zikir yang 
,e rnama "Al-Wkbilu'ah-Shaib" karangan lbnul Qayyim). 

R eaksi 

Niscaya tidak sekaligus orang dapat menerima fahain Ibnu 
Taimiyah. Sudatl beratus tahuri Tasauf yang telah jauh berbelok dari 
pangkalannya itu mempengaruhi masyarakat Muslim. Berpuluh-puluh 
di-dirikan orang makam-makam yang dikeramatkan itu disetiap negeri 
Islam. Di Mesir berpusat pada kuburan Syaikh Ahmad Al-Rifa'iy 
(1118 - 1183), di Baghdad · pada kuburan Sayid Abdulqadir Jailani 
(1077 - 1166), _di Damaskus pada • kuburan Syaikh Al-Akbar 
Muhyiddin lbnu 'Araby (1165 - 1240). Dan ziarah kepada kuburan 
RasuhJ,llah s.a.w. sudah menyamai, bahkan kadang-kadang melebihi ' 
dari pada terhadap Ka'bah. Belum pula yang dilakukan kaum Syi'ah 
pada makam Sayidina Ali di Kau.ah (Najat) dan Sayidina Husain di 
Karbala . . 

Pendeknya, suasana pada waktu itu adalah suasana kuburan. 
Niscaya suara Ibnu·Taimiyah telah mengejutkan, laksana geledek 

· di siang hari. Ulama-Ulama Fiqhi sendiri mencari dalil buat 
membantah teguran lbnu Tairriiyah itu. Diantara yang menentangnya 
ialah lbnu Hajar Al-Haitsami Al-Makki, seorang Ulama Mazhab 
Syafi'i yang karangannya banyak tersiar di negeri kita. 

lbnu Hajar, (1504- 1506 M. - 920- 977 H.) 
Kalau kita ingat bahwa lbnu Hajar Al-Haitsami hidup di dalam Abad 
ke-Enambelas Masehi, atau Abad ke-Sepuluh Hijri,. yaitu Abad 
perkembang-biakan Agam~ ·Islam di Indonesia dan permulaan 
banyaknya orang Islam Indonesia berlajar ke Mekkah naik Haji, 
dapatlah kita simpulkan bahwa pengaruh lbnu Hajar itulah yang lebih 
banyak melekat dalam masyarakat Muslimin Indonesia. Kitab-kitab
nya : "Al-Fatawal Haditsiyah" dan "Az-Zawazir" dan "Tuhfah" 
adalah pegangan utarna dari pad a Ulama- Ulama kita. Jika para :t,JJama 
kita mempertahankan pendirian "Taqlid" dalam Fiqhi, maka Ibnu 
Hajarlah yang utama di Taqlid-i; di belakangnya baru Ramli, baru 
An-Nawawi, baru Al-Ghazali, kemudian sekali baru Asy-Syafi'i. Oleh 
sebab itu maka mempertahankan kedaulatan kubur, menuju keramat, · 
me"'gadakan "Haul" setiap tahun kepada kuburan tertentu, adalah 
didasarkan kepada lbnu Hajar Al-Haitsami. Beliau adalah -penentang · 
yang sekeras-kerasnya kepada lbnu Taimiyah. Maksud lbnu Taimiyah 
mertegur ziar~h kubur yang membayangkan syirk, telah disalah 
artikan. 
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II 

W AHABIY AH DAN SANUSIYAH 

Ajaran Ibmi Taimiyah di sambut oleh Syekb Muhammad biD 
Abdll Wahab (1112- 1198 H.- 1703- 1783 M.). 

Seluruh Masyarakat Nej aqalah penganut Mazhab Hiinbali. Kita 
telah mempelajari perbandingan Mazhab-mazltab ke-empatnya, dan 
mengetahui bahwa Mazhab · Hanbali adalah Mazhab yang · keras 
mempertahankan Hadits. 
Irp.am Ahmad bin Han bal . berkeras mempertahankan pend irian Ahlis 
Sunnah atau Mazhab Salaf di-hadapan Al-Mu'tashim, Khalifah Bani 
Abbas ke-delapan, ketika· beliau dipaksa mengakui pendirian yang 
dipilih . oleh kerajaan Bani Abbas sejak zaman AI~Ma'mun . yang 
mengatakan bahwa Qur'an adalah makhluk. Beliau menolak paksaan 
itu bukan karena beliau mengakui sebelumnya yaitu Al-Qur'an Qadim 
a~anya, melainkan .karena memegang pendirian ~ahwa merriperkata~ 
kan . qemikian- itu tidak ada dari Nabi, dan tidak ada · dari 
sahabat-sahabat Nabi. -Biarpun dia di-siksa dan dipaksa, namun beliau 
tidak. mau beranjak dari pada pendiriannya itu. 

Dan pendirian seperti ini pulalah yang menjadi dasar tempat tegak 
Muhammad .bin Abdil Wahab. Dalam perjalanannya ke Irak dilihatnya 
bagai mana orang memuja kuburan Abdul Qadir Jailani. Pemujaan 
yang demikian niscaya tidak 'disetujui oleh Abdul Qadir Jailani sendiri. 
sebagai penganut · Mazhab Han bali pula . . Di-lihatnya pengaruh 
kuburan, pengaruh pemujaan, pengaruh Rabithah dan Wasilah telah 
meliputi seluruh tanah Arab. Hanya tinggal namanya yang Islam; pada · 
hakikatnya telah jauh menyimpang. .· . 

Ini harus di-bersihkan, kalu perlu dengan pedang! 
Sejak tahun 1517 tanah Arab bersama Mesir telah jatuh ke-bawah 

kuasa · Kerajaan Turki di-bawah perintah penaluk yang besar Sulthan 
Salim Utsmani (1512 - 1 520). 

Kerajaan Turki Utsmani pun· pada pandangan Muh~mmad bin 
Abdil Wahab telah tidak, murni lagi. Besar pe.ngaruh Thariqat 
Bulrtasyiyah dengan tentara Inkisyariyah (Yanitzar). Pendeknya Islam 
telah gelap. Islam tidak asli lagi: Selekas-lekasnya harus dinyatakan 
sikap yang tegas buat mengajak kembali kepada ajakan Islam asli. 
Akhirnya dapatlah beliau memasukkan ajarannya, kepada Amir negeri 
Dar'iyah. Dan Kerajaan inilah kemudiannya yang menganut Tauhid, 
menghancurkan keberhalaan, penyembahan kubur, menentang ajaran 
Tasauf yang sesat lagi menyesatkan. Dari keturunan Amir Dar'iyah 
~nilah lahir Kerajaan Sa'udi. 
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Di~akhir gelombang kebangunan Wahaby timbul pula gerakan 
SanJJsi, yang di-pelopori oleh Sidi Mohammad As"Sanusi di Libya 
(1206. - 1275 H. - 1791 - 1859 M.) . 

. Ke-duanya sama pandangannya atas Kerajaan Turki Y!litu telah 
mengubah pokok ajaran Rasul. Cuma bedan1a ialah Sanusiyah masih 
memakai Thariqat danwirid-wirid. 

Muhammad bin Abdil Wahab sendiri menjalaskan mazhabnya 
dalam Fiqhi, yaitu Mazhab Hanbali. Dan mazhabnya dalam aqidah, 
yaitu Mazhab Tauhid atau Mazhab Salaf. 

Tetapi setelah Kerajaan Turki memandang bahwa gerakan ini 
sangat lJ1embahayakan bagi kekuasaan dan kedudukannya di-tanah 
Arab, diperintahkannyalah Muhammad Ali Pasya, Wali Negara Mesir 
untu~ menerailgi dan memusnahkan gerakan itu. Dan Uiama-Ulama 
Mekkah sendiri atau Ulama-Ulama yang menjadi alat dad Kerajaan
tutki Utsmani dikerahkan me~garang buku-buku propaganda buat 
membusuk-busukkan kaum pengubah itu. Sehingga jika disebut nama 
Wahabi, timbullah benci dan takut orang. · 

Jika dia menjelaskan pendirian melarang membesar-besarkan 
kuburan, disalahkan artinya. Dikatakan bahwa Wahabi mengharam
kan ziarahl Jika dia menyatakan bahwa guru tidak boleh dijadikan 
W asilah a tau Rabithah seketika zikir, disalah artikan; W ahai anti -
Ul~a. Dan sebagainya. . 

"Jago" yang berjasa besar membela Kerajaan Turki dan membu
sukkan W ahabi dan menfitnahkannya, sampai menuduh bahwa 
Muhammad bin Abdil Wahab itu adalah keturunan Musailamah 

. Al~Kazzab, sebab dia lahir di Wadi Yamamah di Nej adalah Syaikh dan 
Alim Syafi-iyah yang besat di Mekkah Syaikh Said Zaini Dahlan. 

Adapun gerakan Sanusiyah di Libya atau Tripoli, ialah satu 
gerakan Agama yang tegak di-atas runtuhan sebuah Kerajaan Islam 
Turki ··Karab-ManeW yang telah runtuh'. Di susunnya setiap Wahab 
(Oase) di-padang pasir, setiap masyarakat suku, di-ajamya agama, 
dibuatnya jama'ah, di-ajar anak-anak hakikat Islam, di-latih yang 
tua-tua berzikir mengingat Allah dan dilatih pula pemuda-pemuda 
memegang senjata. 

"Bertasauf, tetapi harus sanggup berjuang di~tengah masyarakat". 
Malam bercermin kitab Suci, siang bertongkat tombak besi. 
Maka seketika Italia merebut negeri itu dari kuasa Turki (1912), 

kaum Sanusi itu didapati telah siap bertempur untuk melawan 
penjajah. Dan seketika tentara Turki dibawah pimpinan Anwar Pasya 
terpaksa mundur menarik tentaranya dan mengikat perjanjjan dengan· 
Italia, serta menyerahkan daerah itu bulat-bulat kepada Italia, karena 
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S a · n u s i meneruskan perang. Meraka telah berperang melawan 
penjajahan Italia, selama 35 tahun. Dan akhirnya (1950) kemerdekaan 
negeri itu diakui oleh P.B.B. Dan diangkatlah Sidi Muhammad Idris 
As-Sanusi menjadi Raja Libya . Perta'rna~ Dialah satu-satunya Raja 
Islam yang tidak mau dipanggilkan "Sri Paduka Yang · Mulia" 
(Syahibul Jalalah). 

Maka Kerajaap. Sanusi di Libya itu adalah sebuah Kerajaan kaum 
Shufi, tetapi Shufi yang. tidak menyembah kubur dan . tidak pula 
memakai Rabithahl *) 

Syaikh Mohammad Abduh yang kemudian akan mengembalikan 
Tasauf pula kepada pangkalnya, adalah terpengaruh Tasaufnya oleh 
ajaran Sanusi. Hal ini diterangkan oleh Dr. Ahmad Amin dalam 
bukunya "Zu'ama'ul Ishlah". 

Seketika dia nyaris putus-asa belajar di AI-Azhar karena methode 
pelajaran yang sudah sangat kolot, dia pulang kekampung halamannya 
dan bemiat tidak hendak bela jar lagi. Lebih baik bertani sajal W aktu 
itu pulanglah dia ke-kampung ·dan berjum,pa dengan Syalkh Darwish. 

Dr. Ahmad Amln berkata tentang Prlbadl Syalkh Darwish: 
.. "Dia terpengaruh oleh ajaran Sanusiyah yang bersamaan tujuan

nya dengan W ahabi, menyerukan agar kembali kepada Islam pertama 
dalam keasliannya dan pembersihannya dad bid'ah-bid'ah. Yaitu 
setelah dia kembali dari Tripoli Barat dan berkumpul di-sana dengan 
pengatiut-penganut Sanusiyah". 

Syaikh itulah yang mengeritik Muhammad Abduh, yang mulanya 
nyaris jadi Ulatna yang mementingkan pembersihan diri sendiri dengan 
berbagai-bagai zikir dan do'a, tetapi tidak memperdulikan perbaikan 
masyarakat sekelilingnya. Oibawanya Mohammad Abduh ketempat 
pergaulan kl:tnipungnya, supaya dirasainya apa yang dirasai orang 'lain, 
supaya . dapat menilik apa penyakit dan apa obatnya. Syaikh Darwish 
pula yang -membantah dati memberantas ajaran Al-Azhar selama ini, 
bahwa ilmu itu terbagi ' dua, ada yang lahir dan ada yang batinl Dan 
ilmu bukanlah seiJlata-mata ilmu agama. .Filsafat . dan Manthik-pun · 
perlu dipelajaril 
· Kata Dr. Ahmad Amin selanjutnya : "Yang mengisinya bermula 

ialah Syai.kh Darwish. Adapun kedatangan Jaf!laluddin Al-Afghaniy 
ialah tnenunjukkan ymg mana yang· akm cllperbalkl ltu". 

Maka jelaslah se~arang bahwasanya W ahabi dan Sanusi adalab 
pembukaan jalan baru bagi Islam, untuk mengembalikan Tasauf pada 
pangkalnya . 

. •) (1969~ ,Dengan ltekrasan, direbut ' oleh Perwira·perwira Angltatan Darat di-bawah 
Pbnpinan Kolonel Moammar Khadafiy. 
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B A B XIII 

MENGEMBALIKAN TASAUF KE-.-PANGKALNYA 
DI INDONESIA 

Telah ·biasa kita memperkatahn sebab-sebab kebangunan baru di 
Indonesia. Dan telah biasa pula k~ta sebut dua orang Ulama, yaitu 
· Syaikh 'Taber Jalaluddln dan Sayld Mohammad bin Agll di -Singapura 
di tahun 1906. Telah biasa kita nienyebut nama-nama Ulama Kaum 
Muda Sumatera Barat yang memulai · pergerakannya di-tahun 1910. 
Dan telah biasa kita menyebut Klyahl H. Ahmad Dahlan yang 
memulai menyatakan dirinya dengan pergerakan Muhammadiyah 
di'tahun 1912. 

Tetapi .sebelum sethuanya itu, ada satu orang yang belum kita 
masukkan, yaitu Syaidul-Masyalkh, guru dari sekalian guru-guru 
kita, yaitu Syaikh Ahmad Khathlb bin Abdul Latif -Al-Minangkabawt 
di Mekkah. · 

Menurut penyelidikan saya, beliaidah · Ulama Islam Indonesia yang 
mula-mula berani menyatakan -pendiriannya membatalkan amal-amal 
Ahli Thariqat, terutama Thariqat Naqsyabandiyah, yang me-Rabithah
kan, atau mengliadirkan guru . dalam ingatan ~ seketika Tawajjuh. 
Permulaan Suluk. . 

Fatwa beliau menyerukan ummat supaya kembali kepada ajar!lll 
asli dari Nabi Muhammad s.a.w. dan · menghindarkan perbuatali syirk 
dan menghadirkan guru dalam ingatan itu telah disampaikan ke 
Minangkabau dJ tahun · 1906. Bahkan beliau katakan bah~a mengha
dirkan guru . dalam ingatan itu sama dengan menyembah berhala. 
Perbu~tan itu tidak ada dilakukan Nabi, .atau · sahabat-sahabatnya 
ataupun Ulama-Ulama ikutan kita yang ber-empat. 

Buku banterasannya itu bemama "lzharu Zugalil K&Pbin". 
Pada. kata pendahulYan buku tersebut beliau berkata demikian : 

(Sesudah . muqaddimah yang memakai bara'atul istihlal yang indah 
sekali dalam bahasa Arab). · · 
. . .~" .:. '"Wa Ba.'du : Malta pada tahun seribu tiga ratus dua puluh em pat 
<Jari pad·a ·tahUli Hijrah Nabi kita 'Alaihish-shalatu was-salamu, datang 
kepada yang fakir ·Ahmad Khathib bin Abdul-Latif, khathib Imam 
Syafi!i- di ' :Mekkah, ·yaitu ,nasjl}ah dari negeri Jawi menanyakan 

, beber~pa . ikhwal ·terpakai pada Thariqat Naksyabandiyah pada masa 
tita ini, adakah bagmya asal pada syari'at Nabi kita atau tiada . 

. Karena telah bersatah.:.salahan orang kita Jawi padanya. Maka hamba 
lihat untuk menjawab sold ini adalah terlampau JDusyaqqat atas . 

. , 
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hamba. Karena pekerjaari itu telah jadi pakaian pada ahli negeri 
hamba, hingga menyangka mereka itu akan bawasanya segala .· itu 
thariqat Nabi kita dan orang yang mungkir akan dimungkiri akan 
Agama ] slam. Padahal sangka itu ia.lah tersalah, tiada muthabaqat 
derigan waqi. ·Karena tidaklah dia setengah dari pada Aga~a y~ttlJ 
diwajibkan Allah dan Rasulnya atau disunnahkannya. Karena tiadalilf 
warits padanya Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Maka dengan sebab 
itu tidaklah kuasa hamba dari pada meninggalkan akan menjawabnya. 
Karena takut pula hamba akan masuk kepada sabda Nabi kita : 

- ~- ~ . ~~'~\v.lc(-::t'::/ 
~ . ~~ • - / ' I y~cf 

"Man katama 'Oman al-jamahul Lahu bl Iujamin min naa-rin". 
Barang silipa yang inenyembunyikan akan ilmu, niscaya akan 

mengekang Allah Ta'ala, akan dia dengan kekang · dari pada api . 
, Iieraka" . · · 

Kemudian beliau tuliskan bunyi pertanyaan yang datang itu; 
demikian : "Thariqat Naqsyabandiyah - Khalidiyah adakah baginya 
as;ll pada syara' atau tidak? Dan adakah salahsilahnya Saplpai kepada 
Rasulullah s.a.w. atau tidak? Dan adakah Sulu~ empat:puluh hari dan 
dua-puluh hari dan. sepuluh hari baginya asal pada syari'at atau tidak? 
:Hendaklah dijawab segala soal itu dengan yang m'aujud pada syara' . 
Jika maujud padanya hendaklah nyatakan dalilnya kepada kami. Dan 
jika tiada maujud maka hendaklah nyatakan · kepada · kami. Karena 
telah basil pada negeri kami persalahan yang besar pada segala 
masalah ini". · · 

Buku itu telah dib.antah oleh Syekh Sa'ad Munka Payakumbuh, 
. yang keras n:tempertahankan pendiriannya. Kitab penjawab itu dinamai 
-: "AI-Ayatul bayyinatu lil munshiinati izalati Khurafaati ba'dhil . 
,mutu'ashshibin". (Keterang yang jelas urituk orang yang insyaf, . guna 
menghilangkan khu~afat setengah mereka yang ta'ash-shub). 

' Buku ini dijawab lagi oleh Syaikh ·Ahmad· Khathib dengan 
karangan bernama : "Irghamu unufil muta'arinitia" (Menceporengkan 
hidung orang'-orang . yang karengkang menodai hidung orang-orang 
yang ingkar). Dan sebuah risalat lagi bernama "As-Saiful:Battaar fi 
mahaqqi kalimaati 'Ba'adli ahli ighirar'' . (Pedang tajam untuk 
menangkis kata setengah). Syaikh Abdullah bin Abdullah Al-Khalidi 
Batu Sangkar. 
. · Setelah saya tela'ah kitab-kitab risalat itu derigan seksama, . 
dapatlah saya · m(mgambil kesimpulan bahwa seketika menyusun 
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jawaban-jawaban itu besar sekali kemungkinan bahwa beliau telah 
banyak mempergunakan kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah: Baik 
pada jalan fikirannya, ataupun pada pukulan-pukulannya yang jitu 
telah nampak pengaruh Ibim Taimiyah. · Tetapi buat membuka 
pengambilan itu dengan terang~terangan, rupanya belumlah beliau 
berani. Sebab. suasana dipermulaan Abad ke-duapuluh di-negeri 
Mekkah, " di-zama~ Pemerintahan Sulthan Abdul Hamid T~rki, 
tidaklah memberanikan hati. beliau buat menyatakan pengambilan itu 
terang-terangan. Sebab dia.ntara Wahabiy, Ibnul Qayyim dan Ibnu 
Taimiyah, adalah disenafaskan saja oleh pendapat "umum" pada 
waktu itu. Padahal kedudukail beliau adalah tinggi, yaitu Imam dan 
Khatib dalam mesjid Haram, dari Mazhab Syafi'i, mazhabnya orang 
Mekkah sendiri. 

Di dalam risalat "Saiful Battar" ·kaca 18 beliau menulis : 
"Maka Rabithah yang akmal katanya dan sekurang-kurangnya 

bahwa dihadirkan rupa guru itu dian tara dua mata · dengan Khudu'
Tadarru' dan tawassul kepadanya, pada menyampaikan kepada Allah 
Ta'ala dan pada menghilangkan was-was. Dan jika telah diketahuf 
ma'na rabithah yang akmal dan yang sekurang-kurangnya, niaka 
menjadikannya Wasilah kepada Allah Ta'ala, ialah, .................. . 
seperti menjadikan orang kafir akan berkata jadi wasilah kepada Allah 
Ta'ala sebab pada ke-duanya Khudu' dan Tadarru' . Dan meminta 
wasilah dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tiada mudharrat dan 
tiada manfa'at. Karena · berhala itu batu atau lainnya yang dikhayal" 
kan dan dirupakan dengan hati sendiri, ·yang tiada baginya ujud. 

Dan dihormati dan di Khudu'kan dan direndahkan diri 
kepadanya, karena hendak menyampaikan ia kepada Allah . Ta'ala. 
Karena ke-duariya tiada manfa'at dan tiada mudharrat dan diadakan 
ke-duanya dengan perbuatan tangan dan . pada berhala · dengan 
perbuatan tangan dan . pada rupa guru dengan perbuatan hati. Dan 
jika Tsabit Rabithah itu dengan itu, niscaya Tsabit pulalah Wasilah 
orang yang menyembah berhala itu dengan dia. Karena yang disengaja 
pada. ke-duanya ialah Allah Ta'ala. Dan keduanya itu semata-mata 
alat kepada yang dimaksud. Dan barangmana yang Tsabit pada suatu 
dari yang dua serupa niscaya Tsabit pula dengan yang satu lagi. Dan 
jika tiada Tsabit, niscaya tiada pulaTsabit . Dan jika engkau kata 
bahwa Rabithah itu dengan Tajribah kebanyakan kami menyampaikan 
kepada Allah Ta'ala, maka hamba kata ~ "Orang yang menyembah 
berhalapun begitu pula katanya". Dan jika tiada mereka peroleh 
faedah padanya, niscaya mustahil akan menyembah mereka itu akan 
dia. Maka kaum Brahmana yang menvembah berhala itu dengan 
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memakai tapa dan riadhah melihat mereka itu akan Khnwurlq I Allnl . 
Tetapi ia lstidraj dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. K lr '11&1 

perbedaan Agama kita .adalah' atas mengikut Rasulullah dan sahabat· 
sahabatnya pada ihwal mereka itu dan kelakuan mereka itu. Tclah 
berkata Nabi kita Muhammad s.a.w. : · 

";u_;/ ~ ~_,., V l:.~/4J ~ II /1 _.;~,/ 0/ 
. • .. - ' ........ / ~ .,p . ~ ..) ~~~ ~.~ ~·~ 

""f!"', ; / / . =-- . v . 
. , / . . .... ~, ..! • ,, 

. J ., .i$ 4)\,A -~ 
~- ~ """ ; ...,-. 

"Man tamassaka blsunnatl 'bula fasadi ummatl falahu '~\fro nil'atl 
Syahldln". - (Rawahu'I Baihaqi) - Sekian kita salin. · 

Pukulan yang sekeras itu kepada Rabithah guru, kepad'a Wa$ilah 
dan Tawassul, hanya bertemu di-dalam tulisan-tulisan Ihnu Taimiyah, 
seumpama di-dalam kitab "Tawassul wal wasilah" atau kitab 
"AI-jawab'ul Bahir" dan lain-lain. 

*** Dan pada waktu itu juga muridnya Haji Rasul, (Dr. H. 
Abdulkarim Amruiiah) di Minangkabau mengeluarkan Risalat pula 
menyokong faham gurunya, menantang Syaikh Sa'ad Munka, bernama 
"Qathi.'u RiqqbU Mulhiddln". (Pemancung Ieber orang-orang yang 
ilhad). 

Sejak itulah mulai Tasauf pemuja guru mendapat serangan. Dan 
sejak itu pulalah pertentangan hebat timbul dianta:t:a Ahli Mazhab 
Salaf, tiga ratus lima puluh tahun yang Ialu ada juga tantangan Syekh . 
Nuruddin Ar-Raniri terhadap Hamzah Fatishuri, tetapi terhadap faham 
Wihdatul-Wujud, bukan terhadap Wasilah dan Rabithah. 

Kaum Thariqat karena mendapat pukulan sehebat itu dari utar:Da 
yang diakui paling masyhur dan paling alim diwaktu itu mencoba 
mencari Ulama lain yang sekira-kira akan · dapat melindungi mereka. 
Ulama itu ialah Sayid Utsm~tn bin Yahya Betawi yang terkenal. Yang 
mendapat pengakuan ketinggian ilmunya dari Pemerintah Belanda 
sendiri. . . Rupanya Habib Utsman berfikir terlebih dahulu dan tidak 
b~ru-buru inasuk ke medan bahas, karena . mengetahui dengan siapa 
dia akan diadu. Hal ini di-isyaratkan oleh Syekh Ahmad Khathib 
dalam karangannya itu demikian bunyinya : 

"Maka apalah yang akan faedah bagi ilmu; jika tiada akan 
menyatakan yang haq dari pada yang bathil. Dan sebab itu ialah 
karena tiada Muthabaqah dengan hawa nafsu engkaul 

Dan jika muthabaqah dengan kehendak engkau, niscaya siang 
malam memuji engkau akan jawab itu dan engkau junjung di atas 
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kepala engkau. Sebab itu adalah jema'ah engkau meminta bantu dari 
~,ka!'A.i:•xnamah Habib ·Ustman Betawi pada·menjawab kitab h:hnar, 
karena hendak mencari kamu akan kekuatan bagi bid'ah-bid'ah 
kamu itil!" 

Maka menjawab Sayid Utsman itu dengan : 
"Bahwasanya kalau yang haq yang muthabaqah dengan syari'at 

tiadalah boleh disalahi". 
, Dan berkata pula ia : "Jangan engkau sangka persalahan karni 

pada masalah pada syari'at akan jadi perrnusuhan. Karena tiadalah 
qasad kami melainkan menyatakan yang haq. Dan zahir bagi hamba ' 
yang haq, atas meriyalahi yang zahir baginya. Dan menyatakan 
tiap-tiap dari pada kami akan yang haq pada fahamnya, dan kami 
pulangkan faham kami pada orang-orang yang alim. Dan barang siapa 
yang mufakat fahamnya dengan barang dari pada faham kami, maka 
hendaklah tnemakai ia dengan dia. Dari yang atas kami ialah 
nienyatakan yang pada faham · dari pada Kalam Fuqaha dan bukan 
qashad kami mujadalah dan kalah meitgalah karena hawa · nafsu, 
seperti yang ia pada sangka kamu - Itulah jawab tuan ·Habib Utsman 
itu; yang sampai kepada hatinya dari pada hawa nafsli. Begitulah sifat 
Ulama-Ulama. - Al-'amllina Bl'llmlhlm, tiada mengeruhkan akan 
hati mereka itu persalahan yang di-qashad dengan dia mencari yang 
haqq':. 

Sekian Syaikh Ahmad Khathib. 

KESIMPULAN KE-DUA 

Beber~pa penyelidik berpendapat bahwasanya Islam yang datang 
ke Indonesia ini berbeda dengan yang datang ke daerah laur. Di sini 
lebih banyak dipengaruhi oleh Tasauf Persia dan India. Berbagai teori 
dikemukakan untuk menguatkan pendapat itu. Maka dengan penyeli
dikan saya yang telah saya kemukakan tadi, dapatlah saya menyatakan 
pendapat bahwa Islam yang datang ke Indonesia ddaklah berbeda 
dengan yang datang ~e tempat lain. · 
Yang benar ialah bahwa dalam Abad-abad ke-Tigabelas, empat-belas 
dan lima-belas, disaat-saat lebih deras perkembangan Islam ke 
Indonesia, maka ajaran Islam itu sendiri di seluruh negeri-neg.eri Islam 
sedang dipengaruhi oleh ajaran Tasaufyang telah . banyak menyelewtmg 
dari pangkalnya. Baikpun kita pergi · ketika itu ke · Mesir, Asia Tengah, 
Islam diliputi oleh Tasauf yang terpengaruh oleh berbagai macam 
ajaran yang bukan asli dari padanya. 
- Sesudah Abad ke-Tuj~h Belas, telah banyak orang Hadramaut 
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datang ke Indonesia, dan mereka bermazhab ·syafi'i sebagai bangsa 
Indonesia juga. Namun merekapun:· mernbawa pula pemujaan kubur
kubur keramat yang dinamai " Haul". setiap tahun di sampirig 
memperteguh pengaruh Mazhab Syafi'Litu. · 

Di samping melihat Tasauf di Indonesia ·yang dikatakan terpenga
ruh oleh Persia (Iran) dan . India itu kita . dapat 'lnelihat kepuasan
kepuasan ahli-fikir Islam yang . agak baru tentang sebab-sebab 
kemunduran Umtnat Islam. Di Abad yang ·lalu soal itu telah dikupas 
mendalam oleh Sayld Abdurrahman AI-~waldbl dengan dua bukunya 
"Ummu Qura" dan "Thabai'ul Istibdad" . -

Diantara seb.ab lemunduran .itu · menurut .beliau ialah menye
lewengnya ajaran Tasauf dati pada pangkalnya yang asli, yaitu Tauhidl 
Baliau melihat penyakit yang menimpa kauni · Muslimin . di negeri
negeri Arab dan Turki, . persis sebagaimana yang kita lihat di 
Indonesia. Sesudah Sayid Abdurrahman Al-Kawakibi, · menulis pula 
Am1r Syaldb -Anelan, menjawab pertanyaan. Syalkh Bulyuftt Imran 
Mufti, Maharaja- Kerajaan SamlJas yang disampaikan dengan peran
taraan Sayld Muh~mad Rasyld Rldha, dimuat dalam Al-Mannar dan 
kemudian dijadikan bu.ku dengan nama "Apa jiwa yang . melempem 
karena ajaran Tasauf. Di tahun 1956 yang lalu. Dr. Mahmud Kutm 
menulis buku _pula berrtama : " Islam Sekarang dan Nanti". Tasauf · 
juga yang dipandang sebagai salah sat1,1 "biang keladi" dari 
kemunduran Islam! 

Jadi soalnya sekarang, mengbadapi ke-Islaman di Indonesia, yang 
tadinya dibahas oleh penyelidik dengan pengaruh Misthik Pe~ia dan 
India, ternyata adalah satu cabang dari keseluruhan Islam yang besar. 
Bukan satu Islam yang . berbeda dengan Islam ditempat lain! 
Melainkan satu kemunduran · semangat yang meliputi seluruh Alam 
Islam. · 

Di dalam Zaman kekacauan fikit'an , lantaran kacaunya ekonomi, 
sosial dan politik; kerap kali timbul kerinduan ummat hendak 
melepaskan fikiran ,,dar1 pengaruh kenyataan, lalu masuk ke dalam. 
daerah khayalan 'Tasauf. Karena sempit fikiran di bumi, orang
pun menengadah ke bin tang kemerlap di langit, . hendak mencat'i 
bahagia di sana. Jtu sebabnya tiJ.aka dimana-mana d1 zairian sekarang, 
timbul gerakan kebathinan sebagai cendawan tumbuh di musim hujan. 
Sebagaian besar dari .mereka masih termasU:k dalam Ifngkungan "pe
meluk Islam" juga. Maka oleh karena mereka tidak merasa puas 
dengan islam yang hanya semata-mata diberatkan · kepada halal
haram, kepada hukum-hukum .Fiqhi, mereka lari kepada · ilmu 
kebathinan. 
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Dengan demikian kata mereka, mereka telah mendapat "Ngelmu" 
yang sejati. Sebab orang di Jawa· yang selah! hendak memusatkan 
s_egala suatunya .ke dalam suasana "Jiwa" memberi arti Ngelmu yang 
beras~l dari 'Ilmu, karena dalam huruf Jawa tidak ada huruf 'ain, dan 
hanya ada huruf "ng", maka 'ilmu . mereka ucapkan ngelmu. Tetapi 
jika ditanya apa arti ngelmu itu, merekapun akan menjawab sumbet 
lain n g e I m-u artinya ialah angel dltemu. • 

Kian lama kian banyaklah gerakan kebathin~n .. Kadang-kadang 
mereka merasa bahwa mereka adalah sebuah agama yang berdiri 
sendiri. Bukan Islam, bukan Budha, bukan Keristen. 

Pad'ahal kalau dipelajari dasar-dasar ajaran ·mereka, tidaklah 
melebihi dari pada ajarati-ajaran Tasauf di zaman kemunduran Islam, 
yang telah dibahasa J awakan atau sebagai perkataan NiCkolson yang 
telah Sl!-Ya salinkan tadi : "Gerakan Tasauf umum yang telah 'kena 
suasana setempat". 

PENUTUP 

MATA PELAJARAN TASAUF DI PTAIN 

Kita mempelajari Perkembangan Tasauf, sejak awal tumbuhnya di 
zaman Nabi dan perkemhangan Gerak Tasauf di Indonesia. 

Pelajaran ini obyektif, tetapi silbyektif juga. Dalam mempelajari 
,soalnya, diri yang mengajarkan terutama~ demikian juga diri · yang 
mempelajarinya, sadar atau tidak sadar, terpengaruh oleh yang 
diselidikinya. Hidupnya menjadi sederhana, dan dia menjadi seorang 
yang Zuhud . 

. Dan saya sendiri menyaksikan, seorang yang telah berpuluh tahun 
pula menumpahkan perhatian dan men-studi Tasauf, yaitu Prof. Louis 
Muslgnon. Telah dua kali saya berjumpa beliau, pertania di Chicago 
di tahun 1952 kedua di Lahore di bulan Januari 1958. Pada kedua 
pertemuan itu saya lihat bahwa benar~benar ilmu ini mempengaruhi 

· jiwanya, yaitu : "L~ yamllku syal'an, wala yamllkuhu syal'un" (tidak 
mempunyai apa-apa,, dan tidak dipunyai oleh apa-apa). 

· Benda dan kemegahan dunia · in'i tidaklah dapat menguasai hati 
seseorang Shufi. Kekayaannya ialah Ilmu dan Ma'rifat yang di dapat
nya. 

Maka maksud utama dari pelajaran ini, )'ang pertama ialah 
mengetahuinya, supaya dapat pula mengetahui jiwa bangsa dan dasar 
berfikir bangsa, terutama Ummat Islam. Karena apabila telah 
diketahui, terbukalah kesempatan buat hidup ditengah-tengah ~ereka, 
dan merasai sakit senang mereka~ Dan membawa mere,ka kepada 
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pokok pangkal Tasauf yang sebenamya, kemball kepada Tauhld, yaltu 
bahwa TUHAN HANYA SATU. Yang lain alam semua. Bukan 
Wlhdatul WqJua, yang berartl segala yang Ujud adalah tatu; dan 
ltulah Tuhan! BUKAN ITU. 

Menundukkan jiwa hanya semata kepada Allah, tidak kepada 
guru dan tidak kepada benda dan berhala dan tidak kepada kubur. 
Cinta kepada Ilahi, demikian mendalamnya; sehingga terkadang 
terasalah bahwa diri iili tidak; ada artinya, kalau tidak dileburkan ke 
kehendak ALLAH. / /fit.. t . / .• /.. _, •/ o ~-"' 

I - G ·'l\ 5-- ~~\ 5'-~·~•;\i 
......... \ ~ '! ........ , L::.~ ....... .. ~~(,.. ~~~ .J . ..... 

''Fa 'alqantu annal 'fana m Ana; 
Wa baqa'l fana'l blka". 
Maka yakinlah . saya, bahwa saya akan hilang tiada arti selama 
saya masih merasa SAYA; 
Dan saya akan kelcal selamanya, apabila saya leburkan SAY A-ku 
ke dalam ENGKAU 1. 

Bukan bersatu dengan Allah, sebab Zat Allah lain dan Zat kita 
lain. Melainkan bersatu dengan se-isi alam, dengan seluruh peri
kemanusian, sebab Zat saya dengan Zat seluruh yang ada ini, satu 
belaka. Terjad'i afas kehendak Allah! Bersatu, dan kembali ke-jalan 
yang ditentukan Allah, · buat pulang kepada-Nya. · ' 

Mengisi Pribadi dengan sifat-sifat yang ada pada Tuhan yakni 
sifat-Nya yang dapat kita · jadikan sifat 1cita, m~nurut kesanggupan 
yang ad• pada kita. . ~, 

-~ ~(J .. ,~~\1'\~- ""-~\~,4)j\:~.~\ ·~ \ _, __ ~ ~.rO!".Y / ..,~ / '~ / ... ~ . . ,. , 

·,; Al·lttbhaafu blahffaf& Rahmani 'ala thaqatll basyarlyah". 
Bertasauf tetapi bukan menolak hidup. Bertasauf, lalu melebur
k.an dlri ke dalam gelanggang masyarakat. 

'Sem,pp ,dia menjadi I I m u Jdtal 
Semuge. dia menjadi A m a I kital 

S e k .'i an. 
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ARTI BEBERAPA KALIMAT ARAB YANG TERDAPAT 
· DALAM BUKU INI 

(Lihat i10mor-nomor dalam kurung di belakang kalimat) 

1. · MADDI, benda (materi). 
2. QALAM, pena untuk menulis. 
3. · LUH MAHFUZ, menurut kepercayaan Islam segala sesuatu yang 

terjadi di dalam Alam ini, telah tertulis lebih -dahulu di dalam 
Luh Mahfuz (Luh, · artinya batu-tulis) dan (Mahfuz, artinya di
pelihara). · Segalanya itu tehih tertulis dan dipelihara atau di · 
simpan dengan baik. Nasib kita hanya tinggal m'embaca saja. 

4. ZUHUD, artinya tidak peduli kepada dunia, kekayaan, keme
gahan pangkat dan sebagainya. Inilah kehidupan yang sangat di
cintai oleh seorang Shufi. Orang yang hid up . demikian itu dinamai 
ZAHID. ' . 

5. NA W AFIL, artinya sembahyang yang sunnat-sunnat, yang tidak 
termasuk dalam lima waktu. Sebab itu, bagi orang yang ineme
gang a_gama dengan teguh, sembahyang lima waktu itu ialah yang 
sekurang-kurangnya. Nawafil dilakukan, ada ~ebelum sembahyang 
yang fardhu, ada yang sesudahnya, ada yang tengah · malam dan 
ada diwaktu Matahari mulai naik (Dhuha) daq lain-lain; ' 

6. 'UJUB, satu perangai terceta, yaitu merasa bangga atas jasa atau 
kebaikan diri sendiri. · · ' 

7. FUQARAA, kata banyak dari Fakir. Artinya . ialah orang yang 
tidak mempunyai apa-a:pa: Sebab itu orang Shufi biasa juga me" 
Nam~i dirinya Fakir . . (Ingat Fakir Ippi, pemimpin penentang ke
k:.!a:.aan Inggeris di batas Afghanistan tempo duiu). Dan kerap 
juga nlt:rt;k ;l 'nem:!k:- i kal1rn;~.t Fakir . akan ganti dari perkataan 
;,aya. 

& f AHAJ:JUD, sembahyang sunnat yang dilakukan tengah malam, 
setelah segala manusia tidur nyenyak. Ada diantara Ulama yang 
MP.tWatakan pendapat bahwa sembahyang malam itu adalah 
wau'"' m~,;kipun tidak termasuk rukun Islam. 

9. INAB,.\H, perjalanan kembali kepada Tuhan. 
10. 'AZAM, maksud yang keras hendak menuju sesuatu tujuan. · 
11. SUNNAH, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pekerjaan 

orang lain yang tidak dilarang oleh Nabi. Inilah pedoman yang 
kedua yang dipegang oleh kaum Muslimin sesudah Al-Quran. 

12. RUHBANIYAT, yaitu susunan kependetaan sebagaimana terdapat 
dalam agam? Katholik, sejak dari Paus yang paling tinggi, Sa1Jlpai 
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kepada Kardinal, Uskup dan lain-lain, yang dtpand~mg oleh me· 
reka itu sebagai kekuasaa,n tertinggi dalam agama. 
Qan pendeta-pendeta · itu tidak pula boleh kawin, sebab mereka 
telah menghadiahkan diri untuk agama. Nabi Muhammad s.a.w. 
menjelaskan : "Dala.m Islam tidak ada Ruhbaniyat" 

13. T A' A YYUN A WW AL, istilah kaum Shufi yang artinya, kejelasan 
yang pertama. ltulah Tuhan. Bagi setengah mereka dijel~kan 

bahwasanya tingkat kejadian itu ialah tujuh. _ 
14. SANAD, artinya sandaran. Yaitu rantai penerimaan Hadits Nabi 

·a tau riwayat yang lain dari satu mulut ke-mulut yang lain. Suatu 
Hadits Nabi atau riwayat yang lain, tidaklah boleh diterima begitu 
saja, kalau belum dijelaskan sanadnya. Misalnya si anu menerima 
dari si fulan , yang akhir ini menerima dari seor~ng sahabat, dan 
sahabat Nabi itu mendengar dari Nabi Muhamma{f :S;a.w. sendiri. 
Lalu diselidiki "siapa" Pribadi orang-orang yang rileiiwayatkan 
itu, adalah dia dapat dipercaya, pernahkah dia berbohong, kuat
kah ingatannya dan lain-lain. llmu Sanad adalah satu llmu Is-
timewa dalam ·Islam . , 

' 15. LA-KAUN, seluruh yang ada (Cosmos). 
16. HALAQAH, yaitu duduk beredar mengelilingi guru, atau ber

kumpul beberapa orang pada tempat yang tertentu, untuk me
ngerjakan zikir. · 

17. '!'f-LAT dan MA'LUL, yaitu hubungan diantara satu sebab de
ngan sebab yang lain, (Orzaak en gevolg) . 

18. RIWAYAT dan DIRAYAT, riwayat yaitu menceriterakan Hadits 
setelah diterima menurut sanadnya. D~ayat yaitu memeliharanya, 
dan menentukan perbedaan diantara satu Hadits dengan Hadits 
yang lain, tentang sahib atau dha'ifnya. 

_19. GURIBA, yaitu tempat air yang diperbua~ dari pilda kulit kam
bing. 

20. SALAF-US-SHALIHIN, nenek-moyang yang Ulama. Yaitu Ulama
Ulama baik sahabat, atau Tabi'in atau Ulama yang datang di 
belakangnya, yang telah menyamptdkan agama kepada aiiak cucu, 
supaya dapat ditiru di teladan. 

21. TABI'IN, yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi 
dan menerima ilmu dari padanya. Adapun yang bertemu dengan 
Tabi'in itu diberi nama TABI'-TABI'IN, dan yang bertemu de
ngan Tabi'-Tabi'in itu diberi nama ULAMA MUTAKADDIMIN, 
dan yang bertemu dengan Ulama Mutakaddimin •diberi nama 
ULAMA MUTAAKHIRIN. 
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22. IHSAN. B~nyak artinya'; IHSAN. Allah kepada hamba~Nya, yaitu. 
senantiasa melimpah kumia pemeliharaan atas hamba itu. Ihsan 
Makhluk terhadap kepada Tuhan, yaitu agar engkau beribadat · 
kepada Allah, seakan-akan ~ngkau melihat Ditt. Walaupun eng· 
kau tidak melihat .Dia' namun Dia tetap melihat engkau. Ihsan 
makhluk sesama makhluk, yaitu berbuat kepada orang lain ~r
kara ·yang kita senang kalau dia berbuat begitu ·pula kepada kita. 
Ihsan terhadap diri sendir.i, yaitu setiantiasa niemperbaiki budi 
pekerti dan menambah 'amal; 

· 23. NASH, yaitu -. kejelasan bunyi huJQum yang tertulis. -Bagaimana 
nash-nya, artinya bagailnana bunyinya. Bunyi Nash itulah yang 
di-kaji ·dalam menetapkan hukum. . 

24. F;\DHAILAL A'MAL, 'amal dan ibadat yang utama, yaitu yang 
tidak termasuk wajib; tetapi bergantung kepada ketinggian ting
kat budi kita beragama. Memberi sedekah kepada fakir miskin, 
padahal kita bukan orang kaya, tidaklah wajib menurut hukum 
Fiqhi. Tetapi lebih utama apabila kita beri juga. Deinikian juga 
amal-amal yang lain. ' 

25. BA'DIYAH, yaitu sembahyang sunnat yang dikerjakan sesudah 
mengerjakan yang fardhu. Dan yang sebelumnya ialah QAB
LIYAH. 

26. MURU' AH, dan setengah · orang Indonesia mengucapkannya 
MARUAH, yaitu menjaga gengsi dan martabat budi pekerti sen
diri, sehingga tidak janggal dan salah dalam pergaulan ·hid up 
(prestige). 

27. FUQAHA, kata banyak dari pada FAQIH, Yaitu ahli·ahlLdalam 
hal Hukum Fiqhi. Fiqhi itu artinya faham. Dmu Fiqhi artinya 
ilmu untuk memahamkan hukum agama. Keputusan fikiran yang 
didapat lantaran memikirkan dan memahamkan hukum agama 
itu adalah ZHANNI, atau " besar kemungkinan". Sebab itu maka 
hukum Fiqhi itu harus berkembang menurut perkembangan :z;aman 
(waktu) dan Makan (tempat). Jadi dia tidak pemah membeku. 

28. WIRID, yaitu bacaan-bacaan dan do'a-do'a yang dibiasakan mem
bacailya, baik malam atau siang, pagi atau sore, sebelum atau 
sesudah sembahyang. Bacaan itu ada yang memang diajarkan sen
diri oleh Nabi dan tersebut dalam Hadits; dan ada pula ciptaan 
Ulama· Ulama ~endiri . Kadang-kadang karena asyiknya membaca 
wirid itu, terbukalah baginya beberapa · Dham. Pengalamannya 
itu menyebabkan diajarkannya pula kepada murid-muridnya, ka-
dang-kadang dengan rahasia. · 

238 

Gudeg Bukoe



29. IN SAN 'AIN ALLAH, atau Allan 'ain Insan. Inilah pegangan 
keras dari setengah Ahli Tasauf, yang senantiasa di taptang oleh 
ahli Sunnah. 'Ain ban yak artinya : Zat, mata, mata:air dan lain
lain. 

30. 'IRF AN, puncak ketinggian ilmu dan Filsafat dan keagamaan. 
31. 'ADAM, artinya tidak ada. · 
32. ZAUQ dan 'Ayan. Yang dirasakan dan yang di-saksikan, atau 

merasakan dan menyaksikan. 
33. SHIP AT RABBANIY AH, yaitu Sifat ke-Tuhanan. 
34. TASARRUF, membuat segala sesuatu menurut yang dikehendaki . 
35. R UMUZ, • Tanda-tanda yang dijadiltan perlambang, baik oieh 

suatu agama atau suatu aliran faham, ataupun suatu Negara. 
, Seumpama Bulan Bintang adalah Rutnuz Negara-negara Islam. 

Merah-Putih rumuz Negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 
lambang Negara, Kerajaan dan seterusnya. 

36. MUKALLAF : Orang yang telah sampai umurnya lima tahun (la
-li-laki), atau perempuan telah membawa b4lan (haidh), dan ber
akal, telah wajib memikul kewajiban beragama (tanggung jawa). 
Mukallaf artinya orang yang dipikul tanggurig-jawab. 

37. KHALK : Kejadian. Kata-kata ini terpecah-pecah kepada bebe
rapa perkataan. Diantaranya khulk. Keawakkan. Makhluk, yang 
dijadikan. Khalik; Yang menjadi. Akhlak. Budipekerti. Khalaka 
(Fi'il Madhi) artinya mencipta.kan. 

38. ULUHI'YAH; Ke-Tuhanan. Tetapi ke-Tuhanan itu dalam bahasa 
Arab terbagi kepada dua keadaan . Yaitu Uluhiyah dan Rububiyah. 
Uluhiyah ialah dalam ketunggalan kekuasaannya. Rububiyah da
lam ketunggalan mengatur , memelihara dan menjaga kesempur
naan alam ini. 

39. ALAM ARW AH : Alam kenyataan. Orang Shufi membagi ·marta
bat Alam itu kepada beberapa bagian. Yang tinggi sekali Alam 
Jabarut, yaitu p1,mcak tertinggi dari pembagian kekuasaan Tuhan 
atas Alam, melingkungi akan segenap aturan-aturan yang diten
tukannya bagi seluruh Alam itu. Ke-dua Alam Malakut, yaitu A
lam Malaikat, yang terjadi dari pada Nur (cahaya). Ketiga Alam 
Mlstaal yaitu alam kesempurnaan yang menjadi tujuan dari cita
cita hidup. Pada pendapat mereka meskipun yang sekarang ini 
kita hidup dalam serba kekurangan dan banyak yang tidak me-
muaskan hati, tandanya dibalik Alam yang, kita diami sekarang, 
ada Iagi Alam yang lebih tinggi ; yang kita rindui hendak pulang 
ke-sana. Ke~empat Alam Arwah, yaitu Alam ke-Jiwaan. Yaitu 
sebelurri kita menjelma ke dalam hidup yang sekarang ini, maka 
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jiwa atau nyawa kita telah sedia ada. 
Daliuri Alam Arwah itulah kita mengikat janji dengan Tuhan, dan 
mengakui bahwa Dialah Tuhan yang kita sembah. Tiada yang 
lain. Setelah itu maka menjelmalah yang ke-lima. Yang ·ke-lima 
ialah Alam AJsam. Alam tubuh. Yaitu hidup kita atau alam kita 
yang sekarang ini. Di sinilah ldta berusaha dan beramal, sehingga 
Mencapai derjat yang tinggi, yaitu Insan Kamll. Dari pada Aj
sam ini kelak kita menuju Alam Barzakh. Yaitu masa "peralihan" 
sesudah mati menunggu hari berbangkit. Maka Alam Barzakh 
itulah Alam kekal. Itulah Hidup yang•Baqaa. 

40. 'ARADH, dengan artian populer boleh dikatakan bentukl Kata
kata 'Aradh tldak terpisah dari pada jitim. Segala sesuatu. yang 
ada ini adalah jirim, semuanya berasal dari satu benda. 
Cuma 'Aradhnya yang berlain-lain. Panjang, Iebar dalam, se
muanya itu 'Aradh. Sebab mesti ada jirim y_!lng berbentuk pan
jang, Iebar dan dalam itu . .Warna putih, merah, hitam dan sete
rusnya, semuanya itu 'Aradh. Sebab mesti ada jirim yans ber
warna putih, merah dan hitam itu. Tempat (makan) dan Waktu 
(zaman) juga 'Aradh, sebab ~esti ada jirim yang diwaktui dan 
dizamani. ·oteh karena yang demikian, maka adalah orang yang 
mengatakan bahwa 'Aradh itu tidak ada. Yang ada hanyalah 
jirim. 

41. MAJAZI. Dalam ilmu keindaQan bahasa (balaghah) ada disebut
kan kata-kata yang dipakai adalah dua. Pertama Haldkat, kedua 
~az. Boleh diartikan populer bahwa memakai kata Majazi, 
adalah memaJ.cai kata sindiran. Misalnya dikatakan "Si Abdullah 
adalah singa". Maka kata singa dipakai menjadi majazi, untuk 
inenyingkirkan keberaniannya. Kalau dikatakan "Si Abdullah 
berani", adalah itu memakai hakikat. Ketika akan meminjam 
(isti'arah) kata-kata majazi (singa) untuk mengganti hakikat (be
rani), hendakhih ada Qarlnah (persesuaian). Maka disebutkan 
dalam Undang-undang : "Kalau datang kata Majazi, karena 
Qarinah panjang dahulu". 

42. ROBAY AT; suatu timbangan syair yang diciptakan oleh Kesu
sasteraan Persia, tersusun · dari papa em pat susun · kata. Susun 
pertama, ke-dua dan ke-empat sama ujungnya. Sedang yang ke
tiga berlain. 
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43. MASNA WI : Sastra ciptaan Persia juga yang terdiri dari pada 
dua-dua susun kalimat : 

"Hidup Insan di dunia hanyalah mimpi 
Dia sadar bila sampai di kubur sepi. 
Apalah gunanya engkau menurutkan nafsu dan hawa 

Bekalmu ke akhirat hanyalah amal dan taqwa". · 
44. BAHAR RAMAL; salah satu diantara susun syair bahasa Arab 

yang 16 banyaknya. 12 susunan yang kuno, dan ditam\Jah 4 lagi. 
45. BURUNG PELATUK: Yaitu sebangsa burung yang biasanya ber

sarang di dalam pohon kayu mumuk , setelah pohon itu di
tembusnya dengan paruhnya. Paruhnya itu sangat runcing. Dalam 
bahasa Arab namanya Hudhud. Burung ini terkenal dalam ceri
tera Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, negeri Saba' . 

46. BURUNG ELANG : .Kebiasaan-kebiasaan Raja-raja Purbakala 
memelihara burung elang, karena dipergunakan dalam perburuan. 
Apabila dia dilepaskan ke udara, dia akan berbegar-begar (ber-

keliling-keliling) ditempat yang kelihatan olehnya binatang b.uruan itu. 
dan di zaman Perang Salib burung elang dipergunakan untuk 
mengejar burung merpati yang dipergunakan untuk mengirim su
rat. 

47. ILLA ZIKR NAFI ISBAT; kalimat La Ilaaha llial Lab. Mengan
dung dua kata meniadakan, yaitu La dan Ilia. Dan dua pula kata 
Mentsabitkan (menetapkan) yaitu Ilaha dan Allah. Sedemikian 
dalam khayalnya setengah orang Shufi, sehingga Zikr itu mereka 
bagi kepada tiga tingkat : 

Pertama La Ilaaha Ilia! Lah, artinya : Tiada Tuhan melainkan 
Allah. 

Ke-dua La Ill aha Ilia! Lah, artinya 
Allah. 

Tiada Ma'bud melainkan 

Ke-tiga La Ilaaha Ilia! Lah, artinya Tiada Maujud melainkan 
Allah. 

Bila sampai ke'pada yang ke-tiga ini, menurut mereka, maka 
segala yang Maujud (Yang Ada) ini , sama sekali tidak ada pada 
hakikatnya. Yang ada hanyalah Allah saja. Jadi, kalau yang ada 
ini semuanya dikatakan ada, artinya ada dalam Allah. Inilah 
Wihdatul Wujud. 
Inilah yang dimaksud oleh Rumi : Kalau aku berkata LAA mak
sudku ialah Ilia. 

48. NUSYUR : Artinya ialah bilamana segala yang bernyawa telah 
dibangkit kembali dari kuburnya. Hari berbangkit itu dinamai 
Juga Yaumll Ba'atsh. Yaumil Akhirah , Yaumil Mahsyar, Yaumil 
Qiamah. dan seterusnya. 
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49. MALAK, artinya Malaikat, atau Bidadari. 
SO. ALASTU, adalah sebagian dari pada ayat, pertanyaan Tuhan 

kepada Insan seketika Insan akan diciptakan : "ALASTU BI
RABBIKUM, QALU BALA". (Bukankah Aku ini Tuhanmu? 
Mereka semua menjawab : Sebenarnya!). 
Menurut ajaran Tasauf, janji itulah yang telah diikat dan itulah 
"kontrak" yang telah kita teken sebelum kita datang ke Dunia. 
Dan setelah kita hidup, kita senantiasa dipanggil pulang, dengan 
kata IRJI'I (pulanglah, kembalilah!). 

51. KULLU SY AI-IN HALIKUN ILLA W AJHA-HU : 
(Sarna sekali binasa, kecuali wajah-Nya). (Surat A-Qasash ayat 88) 
Menurut aliran faham Tasauf, Alam ini seluruhnya adalah Wa
jah Allah. J adi yang binasa itu hanyalah "Aradh-nya". 

52. GUBAH HIJAU, kiasan ahli sastra tentang langit. Di bawah Gu
bah Hijau, boleh diartikan di bawah kolong langit. 

53. MAZHAR; pernyataan. Dasar faham Islam menurut Sunnah, 
Alam ini adalah Mazhar, Pernyataan dan Bukti dari ADA-nya 
TUHAN. Menurut Kepercayaan Nashrani, Nabi Isa Almasih ada
lab Mazhar dari tiga Oknuqt. (Sang Rama, Sang Putera dan 
Roh Suci). 

54 ZA T. Menu rut kepercayaan Agama Islam, Zat itu adalah dua. 
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Yaitu Zat yang nyata dan Zat yang ghaib : Yang nyata adalah 
Benda (materi) yang dapat dicari dengan pancaindera dan alat 
perkakas. Maka Tuhan Allah <\rlalah ZA T yang ghaib, yang hanya 
dapat diketahui sifatnya, tetapi tidak dapat dicari Zat Allah. 
Karena Zat Allah sekali-kali tidaklah akan bertemu. Sedangkan 
Zat yang bersifat benda, banyak sekali akan bertemu. Sedangkan 
Zat yang bersifat benda, banyak sekali yang hanya dapat diketaqui 
sifatnya saja, dan bekasnya. Dan dia sendiri tidaklah berlemu, 
hanyalah dalam hitungan. Kemudian, setelah ilmu-pengetahuan 
bertambah lanjut dalam hal Ilmu-Pasti, berjumpalah suatu ke
tentuan bahwasanya segala Zat yang dicari itu tidaklah berdiri 
sendirinya. Malainkan kumpulan dari pada beberapa kekuatan. 
Seumpama Zat Atom; ternyata kumpulan dari pada Elektron, 
Netron dan Proton. 
Setinggi-tinggi tingkat pengetahuan tentang asal benda terdapat
lah Islam telah menentukan bahwa TUHAN ALLAH itu ESA, 
bukan dua, bukan jirim dan 'aradh, bukan benda dan tenaga. 
Sebab itu tidaklah ada satu ~atematik, ilmu Ukur dan Aljabar 
yang dapat mencari Zat Allah itu. Allah dipercaya adanya, kare
na melihat bekas kekuasaan-Nya. 
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